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1.

Wprowadzenie

Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Mielca powstał jako realizacja ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami), która
w rozdziale 3, art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Niniejszy projekt uwzględnia zapisy
zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Wg §
3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.04. 2003 roku w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami gminny plan gospodarki odpadami określa:
• aktualny stan gospodarki odpadami;
• prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające
ze zmian demograficznych i gospodarczych;
• działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami;
• projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami
innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;
• szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu,
• szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania
realizacji zamierzonych celów;
• system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.
Dokumentami nadrzędnymi wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Mielca są
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – dla województwa podkarpackiego (WPGO)
i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami- dla powiatu mieleckiego (PPGO).
Zgodnie z art. 15 pkt 7 ustawy o odpadach Plan Gospodarki Odpadami obejmuje
wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz
przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów
ulegających biodegradacji. Dane wejściowe do Planu Gospodarki Odpadami dotyczą roku
bazowego 2003.
Plan Gospodarki Odpadami stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska
dla miasta Mielca.
2.

Ogólna charakterystyka miasta Mielca
Mielec jest to gmina miejska, siedziba powiatu ziemskiego, administracyjnie należąca
do województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar o powierzchni 47,36 km2, co stanowi 0,26
% powierzchni województwa podkarpackiego. Miasto liczy 63,309 tys. mieszkańców (2003
r.), tj. około 3 % ludności województwa. Gęstość zaludnienia w 2003 r. wynosiła około
1 336,8 mieszkańców/km2.
Miasto Mielec położone jest w południowo-wschodniej Polsce, w odległości 60 km na
kierunku północno-zachodnim od Rzeszowa. Od północy i wschodu graniczy z gminą wiejską
Mielec, na niewielkim odcinku granicy północnej także z gminą Tuszów Narodowy, zaś od
zachodu i południa z gminą Przecław. Mielec leży nad rzeką Wisłoką, prawym dopływem
Wisły.
Miasto podzielone jest na 18 osiedli: Borek, Cyranka, Dziubków, Kazimierza
Wielkiego, J. Kilińskiego, M. Kopernika, T. Kościuszki, J. Kusocińskiego, Lotników,
Mościska, Niepodległości, Rzochów, Smoczka, Smoczka I, W. Szafera, Wojsław, Wolności,
S. Żeromskiego.
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Strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta tworzą:
- obszary mieszkaniowo-usługowe:
– „Stare Miasto” – najstarsza, historyczna część Mielca – o zabudowie niskiej
jednorodzinnej z niewielkim fragmentem mieszkalnictwa wielorodzinnego,
– osiedle „Centrum” – z zabudową wielorodzinną (znane jako osiedle WSK),
– „Borek” – z zabudową wielorodzinną w południowej części oraz zabudową
jednorodzinną w północnej części,
- „Smoczka” i „Dziubków” – z zabudową wielorodzinną oraz jednorodzinną,
- osiedla „Wojsław”, „Rzochów”, „Cyranka” – z zabudową mieszaną jednorodzinną
oraz zagrodową,
- pozostałe zgrupowania zabudowy również mieszanej, tj. jednorodzinnej
i zagrodowej: „Berdechów”, „Mościska”, „Poręby Cyranowskie”, „Poręby
Wojsławskie”, „Poręby Rzochowskie”,
-

obszary produkcyjno-przemysłowe to:
- północna część miasta o funkcji przemysłowej, którą w przeważającej części
zajmuje teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej – „EURO-PARK Mielec” (SSE)
wraz z lotniskiem,
- południowa dzielnica przemysłowo–składowa położona na obszarze osiedla Górki
Wojsławskiej i przechodząca na obszar Starego Miasta po drugiej stronie torów
kolejowych,
- zgrupowanie terenów zabudowy przemysłowej i budownictwa, a także produkcji
rolnej położone w rejonie ul. Traugutta na terenie osiedla Borek,

-

tereny centrum usługowego miasta, które są zlokalizowane:
- na obszarze Starego Miasta w bezpośrednim sąsiedztwie rynku oraz
ul. Mickiewicza,
- na terenia osiedla Centrum wzdłuż Alei Niepodległości,
- na terenie osiedla Borek, w rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Pisarka,
- uzupełnieniem terenu centrum jest tworzący się ośrodek usługowy w obrębie
osiedli Smoczka i Dziubków w rejonie ul. Botanicznej i Warneńczyka

- tereny zieleni miejskiej i ogrodów działkowych:
(stanowią w części uzupełnienie terenów o innych funkcjach, głównie mieszkaniowych,
a w części występują w wyodrębnionych kompleksach), najważniejsze z nich to:
- park komunalny o charakterze leśnym na terenie osiedla Centrum biegnący od ul.
Wolności do Al. Niepodległości,
- park Oborskich wraz z pałacem położony na terenie Starego Miasta przy
ul. Legionów,
- parki i zieleńce w rejonie ulic: S. Staszica, Warszawskiej, Jadernych, Wolności,
Grunwaldzkiej, K. Baczyńskiego i L. Staffa,
- kompleks sportowy na osiedlu Centrum między ul. L. Solskiego i J.
Kusocińskiego,
- boisko sportowe Gryf w obrębie Starego Miasta w rejonie ul. Warszawskiej,
- kompleks leśny położony wzdłuż wschodniej granicy miasta, stanowiący fragment
obszarów leśnych pomiędzy Mielcem, a Kolbuszową stanowiący pozostałość
Puszczy Sandomierskiej,
- tereny ogrodów działkowych „Metalowiec – przy ul. Przemysłowej, „Relaks”
i „Solidarność”, przy ul. J. Kilińskiego, „Podlesie” – przy ul. Partyzantów,
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-

„Jubilat” na terenie osiedla Cyranka, „Lotnik” przy ul. Kosmonautów oraz
„Poręby” w rejonie Wisłoki i ul. W. Witosa,
dolina rzeki Wisłoki stanowiąca na terenie miasta fragment korytarza
ekologicznego w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego.

Powyższe elementy struktury funkcjonalno–przestrzennej uzupełniają obszary rolne,
tereny z urządzeniami infrastruktury technicznej oraz ciągi ulic miejskich łączące
poszczególne obszary w jeden organizm miasta. Tereny przydatne dla rolnictwa występują
w zachodniej i południowo-zachodniej części miasta. Są to terenu związane z doliną Wisłoki
i jej terasą nadzalewową
W tablicach 2.1 i 2.2 przedstawiono strukturę użytkowania gruntów w Mielcu oraz dane
demograficzne.
Tablica 2.1.

Struktura użytkowania gruntów w Mielcu
Lp.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Rodzaj gruntów
Grunty rolne, tym:
Grunty orne
Sady
Łąki
Pastwiska
Lasy i grunty leśne
Tereny pozostałe
Tereny wód otwartych
Tereny zainwestowane, a w tym:
Tereny przemysłu, składowe i budowlane
Tereny mieszkalnictwa
Tereny usług i administracji
Tereny zieleni urządzonej
Tereny urządzeń transportu i łączności
Tereny powierzchni eksploatacyjnej
Tereny produkcji i obsługi gospodarki
rolnej
6.8 Tereny urządzeń gospodarki wod.-kan.,
energetyki i usuwania nieczystości
Razem

ha
2 064,9
1 723,9
9,5
118,4
213,1
731,0
59,1
122,0
1 759,0
296,0
561,0
85,0
97,0
659,0
61,0

%
43,6
36,4
0,2
2,5
4,5
15,4
1,2
2,6
37,1
6,3
11,8
1,8
2,0
13,9
0,1
0,4
0,8

4 736,0

100,0

Źródło: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mielca”

Miasto Mielec posiada stan zagospodarowania terenów zbliżony do stanu
zagospodarowania miast średniej wielkości w województwie podkarpackim
Tablica 2.2.

Dane demograficzne dla Mielca

Lp.

Wyszczególnienie

Miano

rok 2001

rok 2002

1

2

3

4

5

6

-

64 153
1,5

61 464
1,8

63 309
b.d.

- 259
- 4,0

- 325
- 5,2

b.d.

1
2
3

Ludność ogółem, w tym:
Przyrost naturalny
Saldo migracji
ogółem,
na 1000 ludności
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1

4

5
6
7
8
9

2

Ludność:
wieku przedprodukcyjnym,
wieku produkcyjnym,
wieku poprodukcyjnym
Gęstość zaludnienia /km2
Ludność pracująca
Bezrobotni
Stopa bezrobocia
Prognoza liczby ludności
na rok 2005
na rok 2010
na rok 2015

3

4

5

15 862
40 438
7 853
1 355
20 851
4 894
23,5

14 958
38 561
7 945
1 298
21 004
4 719
22,5

6

-

%
-

b.d.
1 337
25 660
3 415
13,3

60 833
59 536
58 018

Źródło: Rocznik statystyczny dla woj. podkarpackiego, Rzeszów 2003 r. i strona internetowa GUS

Dane demograficzne – szczególnie prognoza liczby ludności wykazują, że należy
liczyć się z trwałą tendencją zmniejszania się liczby mieszkańców miasta. W latach 20012003 korzystnie kształtował się w Mielcu wskaźnik stopy bezrobocia.
Powierzchnia terenów mieszkaniowych w mieście wynosi 561 ha. W terenach
mieszkaniowych udziały poszczególnych rodzajów mieszkalnictwa kształtują się następująco:
- mieszkalnictwo wielorodzinne wysokiej intensywności zajmuje - 15,7 %,
- mieszkalnictwo wielorodzinne niskiej intensywności - 2,0 %,
- mieszkalnictwo jednorodzinne - 30,0 %,
- mieszkalnictwo zagrodowe i jednorodzinne - 52,2 %,
- zabudowa rekreacyjna - 0,1 %
powierzchni terenów mieszkaniowych.
Według Rocznika statystycznego woj. podkarpackiego, GUS 2003 r. liczba mieszkań
w Mielcu w roku 2002 wynosiła 18 670, a ich powierzchnia użytkowa 1 118,2 tys. m2, liczba
osób przypadająca na 1 mieszkanie wynosiła 3,37. Zasoby mieszkalnictwa skoncentrowane
w zabudowie wielorodzinnej, obejmowały około 14 300 mieszkań (10 340 należało do
spółdzielczości mieszkaniowej i 3 901 do MZBM Sp. z o.o.), co stanowiło około 70 % ogółu
zasobów mieszkaniowych w Mielcu. W budynkach jednorodzinnych znajdowało się 4 250
mieszkań. Standard wyposażenia mieszkań jest korzystny, ponad 93 % ogólnej liczby
mieszkań wyposażonych jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody,
energii elektrycznej i gazową. Nieco niższy procent mieszkań (około 88 %) jest
wyposażonych w centralne ogrzewanie.
Mielec jest typową aglomeracją miejsko-przemysłową.
Po wojnie rozbudowano Państwowe Zakłady Lotnicze, które w 1952 roku
przemianowano na Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego. Przedsięwzięcie to ukierunkowało
rozwój Mielca jako ośrodka przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.
Początek lat dziewięćdziesiątych był dla Mielca, tak jak i dla wielu miast polskich,
okresem gwałtownych przemian własnościowych. Uległy likwidacji, bądź poddano
prywatyzacji lub przekształceniom liczne przedsiębiorstwa, organizacje gospodarcze
i kulturalne. Powstało wiele firm, z których najsilniejsze po kolejnych przekształceniach
pozostały na rynku gospodarczym i kulturalnym.
W 1995 roku powstała pierwsza w Polsce Specjalna Strefa Ekonomiczna "EUROPARK Mielec" (SSE). Strefa zlokalizowana jest na powierzchni 585 ha. Aktualnie działa tu
około 60 firm. Tereny przemysłowe koncentrują się w północno-zachodniej części miasta.
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Inwestowanie w SSE stworzyło bardzo dużo nowych miejsc pracy. SSE "EUROPARK Mielec" zarządzana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Strefa jest jednym
z najważniejszych miejsc inwestycyjnych w województwie podkarpackim i w Polsce.
Stan gospodarczy miasta Mielca wynika z działalności podmiotów gospodarczych,
dających się sklasyfikować w trzech grupach:
- firmy działające w Specjalnej Strefie Ekonomicznej "EURO-PARK Mielec" na
prawach określonych dla stref ekonomicznych (branże: materiały dla budownictwa,
wyroby metalowe, środki transportu - lotnictwo, motoryzacja, wyroby
drewnopochodne, meble, wyroby farmaceutyczne, chemiczne, z tworzyw sztucznych
i inne),
- firmy powstałe po restrukturyzacji rozwiązanej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-Mielec", działające głównie na obszarze SSE. Podstawowe branże to: produkcja
środków transportu (lotnictwo, motoryzacja), wyroby metalowe i narzędzia, transport,
usługi agrolotnicze,
- podmioty gospodarcze zarejestrowane w ewidencji Urzędu Miejskiego.
W ostatnim okresie łączna ilość podmiotów gospodarczych wynosiła w Mielcu ponad
5 376 (według Rocznika statystycznego woj. podkarpackiego, GUS 2003 r), w tym:
- w przemyśle 801, (w tym w przetwórstwie przemysłowym 792),
- w budownictwie
468,
- w handlu i naprawach
2 098,
- w transporcie , gospodarce magazynowej i łączności
350,
- w obsłudze nieruchomości i firm oraz w nauce
867,
- w edukacji 127,
- w ochronie zdrowia i opiece społecznej
290.
Jedynymi surowcami mineralnymi występującymi na terenie Mielca są obecnie
surowce budowlane. Na skalę przemysłowa wydobywane są piaski w kopalni w Porębach
Rzochowskich. Działające na terenie miasta cegielnia i kaflarnia wykorzystują gliny
wydobywane poza miastem. W mieście zostały jedynie wyrobiska po wydobywaniu gliny.
Do większych obiektów infrastruktury technicznej związanych z gospodarką
odpadami należą zlokalizowane na terenie miasta dwa składowiska odpadów:
− składowisko odpadów komunalnych przy ul. Wolności 171 - zarządzane przez Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu,,
− składowisko odpadów przemysłowych przy ul. Wojska Polskiego 3 (teren Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec”) – zarządzane przez „EURO-EKO” Sp.
z o.o. w Mielcu.
Na terenie miasta istnieje nieczynne i zrekultywowane składowisko odpadów
komunalnych na osiedlu Smoczka.
3.
3.1.

Odpady powstające w sektorze komunalnym
Odpady komunalne

3.1.1. Analiza stanu aktualnego w gospodarce odpadami komunalnymi
Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Mielcu określone są
w załączniku do uchwały Nr XXXIX/266/97 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada
1997 r. z późniejszymi zmianami (uchwały: Nr XVL/321/98 z dnia 27 maja 1998 r. i Nr
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XVII/152/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r.) w sprawie „szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Mielca”.
3.1.1.1.
Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów komunalnych
Zgodnie z ustawą o odpadach – definicja odpadów komunalnych jest następująca:
„odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.
Tak więc, źródłami powstawania odpadów komunalnych są:
- gospodarstwa domowe,
- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty
turystyczne, targowiska, obiekty działalności gospodarczej i inne.
Do dalszych rozważań przyjęto następujące grupy odpadów komunalnych, które
wytwarzane są w wyżej wymienionych źródłach:
- odpady z gospodarstw domowych,
- odpady z obiektów infrastruktury,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,
- odpady z ogrodów i parków,
- odpady z czyszczenia ulic i placów,
- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.
Bilans odpadów komunalnych z poszczególnych źródeł
W bilansie odpadów komunalnych w mieście Mielcu wykorzystano informacje dotyczące
rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych uzyskane z:
– Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MPGK), 39-300
Mielec, ul. Wolności 44, jako jedynego podmiotu gospodarczego wywożącego
odpady komunalne z miasta Mielca (tablica 3.1),
– Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (ZUOK), 39-300 Mielec,
ul. Wolności 171, jako zarządcy jedynego czynnego składowiska odpadów
komunalnych w mieście (tablica 3.2).
W tablicy 3.3 podano ilości odpadów komunalnych przyjętych przez ZUOK
w Mielcu w latach 1999-2003. W tablicy 3.4 przedstawiono udział poszczególnych
dostawców w odbiorze odpadów komunalnych przez ZUOK w roku 2003.
Tablica 3.1.

Rodzaje i ilości wywożonych odpadów komunalnych przez MPGK z miasta
Mielca w roku 2003

Wytwórca
1

Gospodarstwa
domowe
Jednostki
prowadzące
działalność
gospodarczą

Roczna ilość odpadów
Mg/rok
tys. m3/rok
2

3

Odbiorca
4

Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01
95,6
12 170,4
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wolności 171
40,3
6 637,3
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wolności 171
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
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1

Gospodarstwa
domowe

2

3

-

4,1

4

METBIX S.C.,
39-300 Mielec,
ul. Korczaka 37
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
MPGK
28,9
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wolności 171
Odpady z czyszczenia ulic i placów 20 03 03
Użytkownicy ulic
0,5
600,0
Zakład Utylizacji Odpadów
i placów
Komunalnych Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wolności 171
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 20 03 06
Użytkownicy
27,5
Zakład Utylizacji Odpadów
sieci
Komunalnych Sp. z o.o.
kanalizacyjnej
39-300 Mielec, ul. Wolności 171
Razem
19 468,2

W 2003 roku MPGK dostarczyło (na zlecenie ZUOK) na składowisko odpady
z selektywnej zbiórki:
- makulaturę
(20 01 01)
w ilości
79,2 Mg,
- tworzywa sztuczne
(20 01 39)
w ilości
18,4 Mg.
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Tablica 3.2.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów przyjętych na składowisko ZUOK w Mielcu w 2003 r., [Mg]

Lp.

Nazwa odpadu

1

Niesegregowane
odpady
komunalne
Odpady ulegające
biodegradacji
Ustabilizowane
komunalne osady
ściekowe
Skratki
Odpady z
czyszczenia ulic
i placów
Odpady ze
studzienek
kanalizacyjnych
Razem

2
3
4
5
6

Tablica 3.3.

Kod
odpadu
20 03 01

01.2003

02.2003

03.2003

04.2003

05.2003

06.2003

07.2003

08.2003

09.2003

10.2003

11.2003

12.2003

Rok 2003

1 258,60

1 191,18

1 490,74

1 639,49

1 629,25

1 538,50

1 655,38

1 560,90

1 634,08

2 191,44

1 696,90

1 688,92

19 176,34

20 02 01

3,50

2,54

3,38

0,92

8,26

1,40

0,50

0,28

0,58

5,48

16,38

8,66

51,88

19 08 05

-

3,68

14,14

4,88

10,60

5,42

11,30

4,62

20,64

24,50

5,56

7,12

112,46

19 08 01
20 03 03

21,96
-

-

3,10
-

3,90
-

-

-

15,46
-

-

129,32

236,44

139,00

3,88
94,50

58,30
599,26

20 03 06

6,44

-

-

7,74

-

-

3,84

-

-

-

-

12,10

30,12

1 290,50

1 197,40

1 511,36

1 656,93

1 649,07

1 545,32

1 686,48

1 565,80

1 784,62

2 457,86

1 857,84

1 815,18

20 018,36

Zbiorcze zestawienie ilości odpadów przyjętych na składowisko ZUOK w Mielcu w latach 1999-2003, [Mg]
Rok






razem

makulatura
tworzywa sztuczne
metal
szkło
surowce mix

Odpady
zmieszane

1999
18 715,90
2000
19 019,90
2001
19 141,70
2002
19 113,61
2003
20 018,36
82,32 Mg
79,66 Mg
0,44 Mg;
4,44 Mg;
55,48 Mg
222,34 Mg
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Odpady
odbierane
selektywnie*
114,41
401,88
355,90
425,84
222,34

Razem
18 830,31
19 421,78
19 497,60
19 539,45
20 240,70
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Tablica 3.4.

Miesiąc
01.2003
02.2003
03.2003
04.2003
05.2003
06.2003
07.2003
08.2003
09.2003
10.2003
11.2003
12.2003
Razem

Udziały poszczególnych dostawców w odbiorze odpadów komunalnych przez
składowisko ZUOK w Mielcu w roku 2003

MPGK
Gmina
SSE
Podmioty
Mielec
Mielec
gospodarcze
Mg
%
Mg
%
Mg
%
Mg
%
1 198,90 92,90 70,00 5,42 2,78
0,22 19,80 1,53
1 134,22 94,72 50,00 4,18 7,86
0,66
4,62 0,39
1 362,62 90,16 92,74 6,14 15,60 1,03 38,68 2,56
1 480,58 89,36 64,00 3,86 13,92 0,84 92,50 5,58
1 516,20 91,94 67,50 4,09 9,96
0,60 44,46 2,70
1 426,92 92,34 56,50 3,66 12,48 0,81 46,20 2,99
1 623,36 96,26
10,60 0,63 45,76 2,71
1 511,62 96,54
19,50 1,25 27,30 1,74
1 736,96 97,33
16,00
0,9
23,82 1,33
2 373,50 96,57
5,66
0,23 71,88 2,92
1 588,56 85,51
207,78 11,18 56,90 3,06
1 626,10 89,58
127,44 7,02 57,62 3,17
18 579,54 92,81 400,74 2,0 449,58 2,25 529,54 2,65

Osoby
Razem
fizyczne
Mg
%
Mg
2,24 0,17 1 290,50
0,88 0,07 1 197,40
5,30 0,35 1 511,36
8,59 0,52 1 656,93
13,85 0,84 1 649,07
5,98 0,39 1 545,32
6,76 0,40 1 686,48
7,38 0,47 1 565,80
7,84 0,44 1 784,62
6,82 0,28 2 457,86
4,60 0,25 1 857,84
4,02 0,22 1 815,18
74,26 0,37 20 018,36

Różnica w ilości odpadów komunalnych pomiędzy danymi MPGK i ZUOK wynika
z faktu, że MPGK wyznacza ilość odpadów w Mg na podstawie wskaźnika ich gęstości.
Z przedstawionego bilansu wynika, że 92,81 % odpadów komunalnych na
składowisko w Mielcu dostarcza MPGK.
Odpady z gospodarstw domowych
Średnioroczne ogólnomiejskie wskaźniki nagromadzenia odpadów z gospodarstw
domowych miasta Mielca wynoszą: 1,5 m3/M/rok; 193,4 kg/M/rok (gęstość 129 kg/m3)
i znacznie odbiegają od wskaźników krajowych i wojewódzkich dla miast (224 kg/M/rok).
Analiza gospodarki odpadami wykazuje, że przypuszczalnie nie wszystkie odpady
komunalne są odbierane od mieszkańców. Na ilość i skład odpadów z gospodarstw
domowych zasadniczo wpływa sposób ogrzewania, i to dwojako: po pierwsze,
w gospodarstwach domowych, które posiadają piece węglowe powstają odpady po spaleniu
węgla: popiół i żużel, po drugie, w gospodarstwach tych, w piecu węglowym spala się zwykle
również wiele odpadów o charakterze palnym. Tym samym mieszkańcy posesji wynoszą do
zbiorników lub do punktów selektywnej zbiórki miej odpadów o charakterze palnym.
Odpady komunalne z obiektów infrastruktury
Odpady z obiektów infrastruktury objęte są tym samym systemem gromadzenia,
wywozu i unieszkodliwiania odpadów, co odpady z gospodarstw domowych. Ilość tych
odpadów zależy od stopnia nasycenia miejscowości obiektami typu administracyjnego,
handlowego oraz innymi stanowiącymi infrastrukturę miejską. Podjęta próba oszacowania
ilości tych odpadów dla Mielca polegała na uzyskaniu informacji na ten temat w MPGK oraz
od podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie miasta.
W tablicy 3.5 przedstawiono niektórych wytwórców odpadów komunalnych
w sektorze gospodarczym w roku 2003.
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Tablica 3.5.

Lp.
1

1
2
3

Wytwórcy odpadów o charakterze komunalnym (kod 20 03 01) w sektorze
gospodarczym w Mielcu w roku 2003
(według uzyskanych odpowiedzi na rozesłane ankiety)
Roczna ilość odpadów
[Mg]
[m3]

Wytwórca odpadów
2

Zakłady Narzędziowe
„PZL-Mielec” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
MELEX Sp. z o.o.
w upadłości
ul. Wojska Polskiego 3
GEYER & HOSAJA
Zakłady Gumowe w Mielcu
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3

3

4

-

50,116

-

10,300

-

110,270

4

Onduline Production Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

-

225,000

5

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej
„PZL-Mielec” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

-

25,055

-

54,661

11 440

-

-

14,060

-

7,995

-

71,340

11 EUROCAST Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3

-

18,000

12 Zakład Mięsny Dobrowolscy
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
13 Zakład – Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o.

-

50,116

-

5,300

6
7

Plastic Factory „COBI” S.A.
ul. Wojska Polskiego 3

8

Elektrociepłownia „MIELEC”
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
9 Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska
ROLMLECZ
w Radomiu.
Zakład Mleczarski
w Mielcu
ul. Racławicka 6
10 Agmar-Telecom Sp.z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
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Odbiorca
5

MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
ZUOK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 171
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec

MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
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1

2

3

4

14 SANGLASS S.A.
ul. Wojska Polskiego 14

-

50,800

15 Firma TARAPATA Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3

-

11,553

16 Szpital Powiatowy
Ul. Żeromskiego 22

-

55,200

17 Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska
„ROLMLECZ”
W Radomiu
Zakład Mleczarski w Mielcu
Ul. Racławicka 6

-

7,995

5

MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
MPGK Sp. z o.o.
Ul. Wolności 44
39-300 Mielec
ZUOK
Ul. Wolności 171
39-300 Mielec

Średnioroczny ogólnomiejski wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych
z obiektów infrastruktury obliczony w oparciu o uzyskane dane wynosi 120,3 kg/M/rok.
Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe to te, które ze względu na wielkość/gabaryty nie mogą być
gromadzone w pojemnikach, głównie: zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt RTV,
zbędne meble. Dla miasta Mielca „emisję” odpadów wielkogabarytowych określono
szacunkowo w oparciu o informację MPGK (tablica 3.1).
Oszacowany w świetle powyższych danych wskaźnik nagromadzenia odpadów
wielkogabarytowych w odniesieniu do statystycznego mieszkańca Mielca wynosi około 0,065
kg/M/rok i jest wyraźnie zaniżony.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Odpady budowlane, pochodzące głównie z remontów wywożone są na składowiska
przeważnie bezpośrednio przez wytwórców, rzadziej przez przewoźników. Wskaźnik
nagromadzenia odpadów budowlanych w Polsce waha się w granicach 10 do 100 kg/M rok.
Z terenu Mielca odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych są
wykorzystywane (odzysk odpadów) przez Inwestorów budowlanych.
Na potrzeby planu gospodarki odpadami w mieście Mielcu przyjęto za planem
wojewódzkim wartość tego wskaźnika równą - 40 kg/M/rok.
Odpady z ogrodów i parków
Odpady z ogrodów i parków popularnie zwane odpadami zielonymi pochodzą z tzw.
zieleni miejskiej, która jest definiowana jako zespoły roślinności spełniające cele
wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na placach,
ulicach, zieleń izolacyjna oraz ogrody pracownicze i działkowe.
W Mielcu w 2003 roku powierzchnia użytkowana w taki sposób zajmowała łącznie 97
ha (dane wg Rocznika Statystycznego woj. podkarpackiego, Rzeszów 2003 r.). Przyjmując, że
produkcja masy roślinnej z 1ha wynosi 4 Mg rocznie, można oszacować, że rocznie
w Mielcu powstaje 388 Mg odpadów zieleni miejskiej. Odpady te składają się głównie
z trawy, listowia, gałęzi drzew i krzewów. Zawierają również pewne zanieczyszczenia
nieorganiczne, jak: ziemia, kamienie, gruz, tworzywa sztuczne, szkło, metale. Podobny
charakter posiadają odpady powstające na cmentarzach, przy czym głównym
zanieczyszczeniem masy roślinnej jest w tym przypadku szkło.
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Drugą grupę odpadów zielonych powstających na terenie miast stanowią odpady
z targowisk warzywno-owocowych. Ich głównym składnikiem są resztki warzywne
i owocowe zanieczyszczone odpadami zwierzęcymi i opakowaniowymi różnego typu oraz
ziemią.
W tablicy 3.1 podano ilość wywiezionych odpadów biodegradowalnych (czyli
sumaryczną ilość odpadów z ogrodów i parków, targowisk i cmentarzy) Wskaźnik
nagromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w odniesieniu do statystycznego
mieszkańca Mielca przyjęty w oparciu o powyższe dane wynosi około 0,46 kg/M/rok.
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady uliczne (zmiotki i odpady z koszy ulicznych) są to głównie odpady zbierane
w procesach mechanicznego i ręcznego oczyszczania ulic i placów zawierające: piasek, starte
części nawierzchni, ogumienie pojazdów, listowie, itp. Osobną grupę nieczystości
generowanych w środowisku ulicznym stanowią odpady z koszy ulicznych. Wskaźnik
nagromadzenia odpadów z czyszczenia ulic i placów w odniesieniu do statystycznego
mieszkańca Mielca przyjęty w oparciu o powyższe dane wynosi około 9,5 kg/M/rok.
Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych
Aktualnie w województwie podkarpackim, w tym również w Mielcu selektywna
zbiórka odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych nie
funkcjonuje prawie w ogóle.
Bilans odpadów komunalnych potencjalnie wytworzonych
Potencjalna ilość wytworzonych w mieście Mielec odpadów komunalnych określona
została w oparciu o wskaźniki jako średnia ważona pomiędzy wskaźnikiem emisji odpadów
dla miast i dla wsi z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami” (KPGO). Charakterystyka
miasta Mielca upoważnia do przyjęcia następujących wag: - 0,75 tak jak dla miasta; 0,25 tak
jak dla wsi. W związku z tym wskaźniki dla Mielca są nieco niższe niż przyjęto w WPGO dla
województwa podkarpackiego.
Dla poszczególnych źródeł powstawania obliczone ilości odpadów komunalnych
przedstawiono w tablicy 3.6 oraz na rys. 3.1.
Tablica 3.6.

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu w oparciu o dane
wskaźnikowe dla roku bazowego 2003 wg źródeł powstawania odpadów

Lp.

Źródła powstawania odpadów

1
2
3
4

Odpady z gospodarstw domowych
Odpady z obiektów infrastruktury
Odpady wielkogabarytowe
Odpady z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych
Odpady z ogrodów i parków
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie
odpadów komunalnych

5
6
7

Przyjęty
wskaźnik
nagromadzenia
[kg/M/rok]
197,0
93,8
18,8
40,0

Razem:
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Ilość
Odpadów
[Mg]

Udział
[%]

12 471,9
5 935,2
1 187,0
2 532,4

52,71
25,08
5,02
10,70

10,3
11,3
2,8

648,9
712,2
174,1

2,74
3,01
0,74

373,8

23 661,7

100
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10,7%

2,7%

3,0%

0,7%

5,0%

52,7%
25,1%
Odpady z gospodarstw domowych
Odpady z obiektów infrastruktury
Odpady wielkogabarytowe
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Odpady z ogrodów i parków
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych

Rys. 3.1.

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu dla roku bazowego 2003
wg źródeł powstawania odpadów

Z obliczeń wynika, że w Mielcu w 2003 r. powinno powstać 23 661,7 Mg odpadów
komunalnych. Ilość odpadów przywiezionych w 2003 r. z terenu Mielca na składowisko
odpadów komunalnych – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (ZUOK) przy
ul. Wolności 171 wynosiła 19 844,1 Mg, co stanowiło jedynie 83,9 % ilości odpadów, które
wg wskaźników powinny być wytworzone w roku 2003 w takim mieście jak Mielec.
Wynika stąd, że przypuszczalnie część odpadów (około 16,1 %) znajduje się poza
obecnie realizowanym systemem gospodarowania odpadami. Do dalszych rozważań
w ramach niniejszego planu - przyjęto bilans odpadów wyznaczony przy użyciu wskaźników.
Charakterystyka jakościowa odpadów komunalnych
Wskaźniki charakterystyki jakościowej
Skład morfologiczny odpadów zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim
od: wielkości miejscowości, stopnia jej uprzemysłowienia, poziomu życia mieszkańców,
techniczno-sanitarnego wyposażenia budynków itp. Skład morfologiczny odpadów
komunalnych miasta Mielca nie jest znany (brak aktualnych badań w tym zakresie).
Dla rozważań w ramach „Planu gospodarki odpadami dla Mielca” przyjęto średni skład
morfologiczny odpadów komunalnych z analizy danych pochodzących z badań Instytutu
Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (tablica. 3.7, rys. 3.2.).
Tablica 3.7.

Lp.
1

1
2

Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów
infrastruktury, [%]*

Frakcje odpadów *
2

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego
Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego
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Odpady
z gospodarstw
domowych

Odpady
z
obiektów
infrastruktury

3

4

32
2

10
-
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1

3
4
5
6
7
8.
9
10

2

Inne odpady organiczne
Papier i tektura
Tworzywa sztuczne
Materiały tekstylne
Szkło
Metale
Odpady mineralne
Frakcja drobna (poniżej 10 mm)
Razem

3

4

2
19
14
4
8
4
5
10
100

30
30
3
10
5
5
7
100

* podział wg PN-93/Z – 15 006

Frakcja drobna (pon. 10mm)
Odpady mineralne
Metale
Szkło
Materiały tekstylne
Tworzywa sztuczne
Papier i tektura
Inne odpady organiczne
Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego
Odpady organiczne pochodzenia roślinnego
0%

5%

10%

15%

Odpady domowe

Rys. 3.2.

20%

25%

30%

35%

Odpady z infrastruktury

Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych i z obiektów
infrastruktury

Ustalenie danych wyjściowych w zakresie strumieni odpadów do planu gospodarki
odpadami
Do dalszych rozważań w ramach niniejszego planu - przyjęto bilans odpadów
wyznaczony przy użyciu wskaźników.
Biorąc pod uwagę przedstawiony w tablicy 3.7 podział odpadów komunalnych,
konieczność wyróżnienia odpadów opakowaniowych oraz potrzebę bliższej charakterystyki
odpadów ulegających biodegradacji, na potrzeby planu gospodarki odpadami przyjęto
ostatecznie podział na 18 następujących strumieni odpadów komunalnych:
1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
- odpady organiczne pochodzenia roślinnego,
- odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego,
- inne odpady organiczne
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2) odpady zielone
3) papier i karton nieopakowaniowy
4) opakowania z papieru i tektury
5) opakowania wielomateriałowe
6) tworzywa sztuczne niopakowaniowe
7) opakowania z tworzyw sztucznych
8) szkło nieopakowaniowe
9) opakowania ze szkła
10) metale
11) opakowania z blachy stalowej
12) opakowania z aluminium
13) odpady tekstylne
14) odpady mineralne
15) drobna frakcja popiołowa
16) odpady wielkogabarytowe
17) odpady budowlane
18) odpady niebezpieczne
W tablicy 3.8 podano wyliczone ilości odpadów komunalnych dla miasta Mielca
w podziale na 18 strumieni odpadów w oparciu o wskaźniki przedstawione w tablicy 3.6
i tablicy 3.7 oraz na podstawie przyjętych ostatecznie wskaźników na statystycznego
mieszkańca Mielca dla roku bazowego 2003.
Tablica 3.8.

Bilans odpadów komunalnych w mieście Mielcu w 2003 roku według strumieni
odpadów

Lp.

Nazwa strumienia

1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Odpady organiczne roślinne
Odpady organiczne zwierzęce
Odpady organiczne inne
Odpady zielone
Papier i karton (nieopakowaniowe)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie
odpadów komunalnych
Razem

Wskaźnik
strumienia odpadów
[kg/M/rok]
65,75
3,58
3,85
8,54
24,13
35,00
3,93
41,46
13,34
10,24
1,75
25,81
10,73
3,84
1,12
14,04
45,10
18,75
40,00
2,75

Ilość wytworzonych
Odpadów
[Mg]
4 162,6
226,3
243,9
540,7
1 527,3
2 215,7
248,6
2 624,8
844,5
648,1
110,8
1 634,2
679,3
242,8
70,6
888,7
2 854,9
1 187,0
2 532,4
174,1

-

23 657,3

Źródło: na podstawie danych opracowanych przez IETU - średnia ważona pomiędzy wskaźnikiem emisji
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odpadów dla miast i dla wsi Charakterystyka miasta Mielca upoważnia do przyjęcia następujących wag - 0,75
miasto; 0,25 wieś.

Do odpadów biodegradowalnych zalicza się:
- odpady kuchenne ulęgające biodegradacji:
- odpady organiczne roślinne,
- odpady organiczne zwierzęce,
- odpady organiczne inne,
- odpady zielone,
- papier i tektura (nieopakowaniowe),
- opakowania z papieru i tektury.
W tablicy 3.9 przedstawiono bilans odpadów ulegających biodegradacji.
Tablica 3.9.

Lp.
1
1a
1b
1c
2
3
4

Bilans odpadów ulegających biodegradacji w mieście Mielcu w roku bazowym
2003

Wskaźnik strumienia
[kg/M/rok]
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym:
Odpady organiczne roślinne
65,75
Odpady organiczne zwierzęce
3,58
Odpady organiczne inne
3,85
Odpady zielone
8,54
Papier i karton (nieopakowaniowe)
24,13
Opakowania z papieru i tektury
35,00
Łączna ilość odpadów ulegających
biodegradacji
Nazwa strumienia

Ilość wytworzonych
odpadów [Mg]
4 162,6
226,3
243,9
540,7
1 527,3
2 215,7
8 916,4

3.1.1.2. Stan aktualny w zakresie zbierania i transportu odpadów
W zakresie odbioru odpadów komunalnych na obszarze miasta Mielca działa jedyny
podmiot (wg informacji Wydziału Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Lokalowej Urzędu
Miejskiego w Mielcu) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MPGK)
z siedzibą 39-300 Mielec przy ul. Wolności 44. Spółka działa na podstawie uchwały Nr
XXXIX/266/97 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 1997 r.
Częstotliwość nieselektywnego wywozu odpadów komunalnych w Mielcu przedstawia się
następująco:
zabudowa jednorodzinna
1 raz w tygodniu,
zabudowa wielorodzinna
1 lub 2 razy w tygodniu.
Dane dotyczące działalności powyższego przedsiębiorstwa zestawiono w tablicy 3.10.
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Tablica 3.10. Dane dotyczące działalności MPGK w Mielcu
Środki techniczne
w dyspozycji
przedsiębiorstwa
zestawiono w tablicy
3.11.

Obszar działalności
prawie wszystkie posesje
mieszkalne, infrastruktura
i zakłady przemysłowe na
terenie:
− miasto Mielec,
− gmina Mielec,
− gmina Wadowice Górne,
− gmina Tuszów Narodowy,
− gmina Czermin,
− gmina Padew Narodowa,
− gmina Gawłuszowice,
− gmina Przecław,
− gmina Szczucin – woj.
Małopolskie

Mielec, sierpień 2004

Przedmiot działalności
Nazwa
Kod
Odpadu
Nieczystości ciekłe
20 03 04
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

20 03 01

Odpady
wielkogabarytowe

20 03 07

Odpady ulegające
biodegradacji

20 02 01

Odpady z
czyszczenia ulic
i placów

20, 03 03

Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

20 03 06

Odbiorca odpadów
Oczyszczalnia ścieków w Mielcu
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
39-301 Ul. Wolności 171
METBIX s. c
39-300 Mielec
ul. Korczaka 37
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o.
39-302 Mielec
Ul. Wolności 171
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o.
39-303 Mielec
Ul. Wolności 171
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o.
39-304 Mielec
Ul. Wolności 171
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Tablica 3.11.

Środki techniczne w dyspozycji MPGK w Mielcu

a) Podstawowe dane dotyczące posiadanych pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych (odpady niesegregowane) – rok 2003

stalowy
szary
szary
zielone

Pojemność,
[m3]
0,11
0,12
0,24
1,1

Ilość,
[szt.]
147
7 728
339
850

zielony

6,0

64
9 128

Konstrukcja

Kolor

Metalowe
z tworzywa sztucznego
z tworzywa sztucznego
metalowe lub z tworzywa
sztucznego
metalowe kontenerowe

Razem

b) Podstawowe dane dotyczące posiadanego taboru specjalistycznego do transportu
odpadów komunalnych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Typ
Samochód dostawczy Żuk
Samochód dostawczy Żuk
Samochód dostawczy Żuk
Samochód dostawczy Lublin
Samochód dostawczy Lublin
Samochód dostawczy KIA
Samochód dostawczy KIA
Samochód dostawczy KIA
Samochód dostawczy Citroen
Samochód dostawczy Citroen
Samochód dostawczy Ford
Samochód specjalny Śmieciarka Jelcz
Samochód specjalny Śmieciarka Jelcz
Samochód specjalny Śmieciarka Jelcz
Samochód ciężarowy Śmieciarka Jelcz
Samochód specjalny Śmieciarka Mercedes
Samochód specjalny Śmieciarka Mercedes
Samochód specjalny zamiatarka Mercedes
Samochód specjalny zamiatarka Mercedes
Samochód specjalny (do płukania kanalizacji) Jelcz
Samochód specjalny (ssąco-płuczący) Jelcz
Samochód ciężarowy wywrotka Star
Samochód ciężarowy wywrotka Star
Samochód ciężarowy wywrotka Star
Samochód ciężarowy wywrotka Star
Samochód ciężarowy skrzyniowy Star
Samochód ciężarowy wywrotka/solarka Liaz
Samochód specjalny solarka Jelcz
Samochód specjalny kontenerowiec Jelcz
Samochód specjalny kontenerowiec Star
Samochód specjalny kontenerowiec Star

Mielec, sierpień 2004

Ładowność [kg]
1 000
890
950
1 500
850
1 410
1 410
1 515
560
560
1 227
4 250
5,5
4,5
4,5
5,5
6
9
-

Rok produkcji
1985
1997
1996
1997
2000
1998
1998
2002
2003
2003
2000
1993
1996
1996
2000
2000
2003
1993
2001
1987
1997
1979
1977
1973
1979
1987
1988
2001
1985
1987
1984
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Lp.
Typ
32 Ciągnik rolniczy Ursus
33 Ciągnik rolniczy Ursus

Ładowność [kg]
-

Rok produkcji
1985
1988

c) Podstawowe dane dotyczące innych posiadanych urządzeń technicznych i sprzętu
specjalistycznego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rodzaj urządzenia
Koparko-ładowarka Caterpillar
Koparko-spycharka Białoruś
Koparka
Walec drogowy
Agregat prądotwórczy
Pompa
Myjka ciśnieniowa
Agregat sprężarkowy
Agregat spawalniczy
Ubijak wibracyjny
Przecinarka do asfaltu
Zagęszczarka
Młot udarowy
Skrapiarka
Kocioł
Urządzenie do asfaltu “Bagiela”
Kosiarka spalinowa
Piła motorowa

Ilość sztuk
4
1
1
2
9
7
2
1
1
2
2
1
3
1
1
1
12
4

Selektywna zbiórka surowców wtórnych
W mieście Mielcu do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, przeznaczonych do
dalszej przeróbki zobowiązano Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. W 1997
roku utworzono tzw. „poletka ekologiczne” – zestawy pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów na osiedlach o charakterze zabudowy wielorodzinnej (w blokach). Na poletku
ustawiono kontenery o pojemności 1,1 m3 na następujące rodzaje odpadów:
- niebieskie – na makulaturę,
- zielone – na szkło,
- żółte – na tworzywa sztuczne,
- czarne - na złom metalowy.
Zebrane poszczególne rodzaje odpadów wywożone są do specjalnych wiat
magazynowych na składowisku (ZUOK), gdzie podlegają procesowi doczyszczania.
W tablicy 3.12 zestawiono rodzaje i ilości kontenerów do segregacji (stan na dzień
16.06.2004 r). Z tablicy 3.12 wynika, że na terenie miasta rozmieszczono 65 pełnych
zestawów kontenerów (kontener na szkło + kontener na tworzywa sztuczne + kontener na
papier), w sumie 195 pojemników. Przyjmuje się, że każdy punkt tego systemu selektywnej
zbiórki odpadów powinien obsługiwać 500-1000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż
200 m.
Na mapie - Obiekty systemu gospodarki odpadami w Mielcu - (załącznik nr 1)
przedstawiono rozmieszczenie kontenerów na selektywną zbiórkę w poszczególnych
dzielnicach miasta Mielca.
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Tablica 3.12. Rodzaje, ilości i rozmieszczenie kontenerów do selektywnej zbiórki
(stan na dzień 06.2004 r)

Lp.

Nazwa ulicy/lokalizacja

Szkło –
zielony

Tworzywa
Makulatura
sztuczne
- niebieski
- żółty

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Warneńczyka (boczna)
Powstańców Warszawy (dojazd od Warszawy)
Dąbrówki (droga łącząca – droga z płyt)
Partyzantów (za kotłownią obok Leśnictwa)
Wrzosowa (sklep ABC)
Łąkowa - obok szkoły (obok stacji trafo)
Raciborskiego (obok sklepu)
Szafera (na parkingu)
Botaniczna (wjazd od Metalowców)
Szopena 20 B i 20 C (nowe bloki Szopena - obok
Urzędu Pracy)
Szpital (wewnątrz)
Urząd Miejski(obok garaży)
Żeromskiego (na wprost szkoły)
Kędziora (koniec ulicy)
Kochanowskiego (obok altany. śmietnnikowej)
Asnyka/Fredry 2 (obok baru Jagoda)
Szopena (w podwórzu)
Łukasiewicza (wjazd od Biernackiego)
Dworcowa (przed skrzyżowaniem. z ul. P.
Skargi)
Grunwaldzka (MPEC)
Biernackiego (za hotelem Stażystą)
Kopernika (wjazd przed pralnią)
P. Skargi - Fenix (równolegle do ul. Dworcowej)
P. Skargi 4 (obok stacji trafo)
Al. Ducha Św. 4 (bloki PGO)
Kusocińskiego(na wprost kortów)
Solskiego (Szkoła nr 6)
Śniadeckiego (obok sklepu i fundamentów)
Różana (przy rowie)
Kasztanowa (obok skrzyżowania)
Tuwima (obok zakładu)
Bajana 4 (obok bloku 2 i altany)
Bajana 22 (na końcu ulicy)
Dąbrowskiego (za blokiem 11)
Al. Ducha Św. 27 (prawa strona, na wprost Lider)
Al. Ducha Św.(po lewej stronie)
Tańskiego (za kioskami)
Al. Ducha Św. (obok przedszkola 8)
Pisarka (za Pocztą w prawo)
Pisarka (droga w stronę apteki)
Wyszyńskiego (Dom Spokojnej Starości)
Drzewieckiego 17 (obok garaży, droga w lewo)

■
■
■
■
■
■
■
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

■

●

▲

■
■
■
■
■
■
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

■

●

▲

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
38
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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42

■

●

▲

1

2

■

●

▲

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Sienkiewicza (obok Straży Pożarnej)
Sękowskiego/Lelewela (obok Starostwa)
Lenartowicza (obok Dworku Oborskich)
St. Moniuszki (na wprost kaflarni)
REG-BENZ (stacja paliw)
Al. Ducha Św. (Energetyka – teren zakładu)
Konfederacka (obok Weterynarii)
Konfederacka (koniec ulicy)
Rzochowska (obok Domu Strażaka)
Rzochowska (na wprost Plebanii)
Rzochowska (prawa strona w kierunku
Rzemienia)
Witosa (obok Domu Kultury, na Wojsław)
Skłodowskiej (za Domem Dziecka)
Mościska (obok sklepu)
Tańskiego (Szkoła nr 8/ obok kościoła Borek)
Grunwaldzka (Gimnazjum nr 20)
Szkoła Podstawowa nr 2
Szopena 16 (Starostwo)
Wojska Polskiego 3 (Zakłady Lotnicze)
BURY (na terenie zakładu)
Hotel Polski (za hotelem starym JUBILAT)
KAH (przed brama główną WSK)
Wojsławska (przy zielonym sklepie)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

■

●

▲

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Drzewieckiego (obok Biedronki, droga w lewo)

Według „Kompleksowego programu selektywnej zbiórki dla miasta Mielca’” około 1/3
ludności zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej, a 2/3 w zabudowie wielorodzinnej.
Przeliczając to na ilość mieszkańców Mielca otrzymujemy, że:
- około 20 600 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej (około 5 400 rodzin),
- około 43 300 osób mieszka w zabudowie wielorodzinnej (około 10 800 rodzin).
Z początkiem maja 2001 r. Urząd Miejski w Mielcu wspólnie z MPGK i ZUOK
rozpoczął wdrażanie pilotażowego programu selektywnej zbiórki odpadów w systemie
workowym dla mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych. „Pilotażowy program ..” został
poprzedzony kontrolą Straży Miejskiej w Mielcu w zakresie wywiązywania się właścicieli
posesji z obowiązku wywozu odpadów komunalnych oraz akcją propagandową. W 2001 r.
Straż Miejska przeprowadziła 311 kontroli, w 2002 r. 280, a w 2003 r. – 805. Straż Miejska
na stałe prowadzi działania kontrolno-porządkowe w tym zakresie.
Prywatne posesje wyposażone zostały w trzy typy worków:
- zielone – na szkło,
- żółte – na tworzywa sztuczne,
- niebieskie – na makulaturę,
- białe – na szkło bezbarwne (od 2002 r.).
Jako pierwsze osiedle do selektywnej zbiórki odpadów wybrano – osiedle Kazimierza
Wielkiego. Jest to osiedle o zwartej zabudowie jednorodzinnej, położone przy Parku
Komunalnym, liczba gospodarstw liczy około 200. Każdy z właścicieli posesji otrzymał
worki pod drzwi (akcja ZUOK, UM) Następnie selektywną zbiórką odpadów objęto: osiedle
Cyranka południe, osiedle Wolności i osiedle Dziubków. W odstępach czterotygodniowych są
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odbierane odpady (pełne worki zamieniane na puste), a następnie dostarczane na teren
ZUOK, która zajmuje się doczyszczaniem i dalszym zagospodarowywaniem odpadów.
Częstotliwość opróżniania pojemników na surowce wtórne z zabudowy wielorodzinnej
przedstawia się następująco:
papier
4 razy w miesiącu,
szkło
co 3 tygodnie,
tworzywa sztuczne
4 razy w miesiącu,
a częstotliwość opróżniania pojemników na surowce wtórne z zabudowy jednorodzinnej:
1 razu w miesiącu według ustalonego harmonogramu.
W Mielcu prowadzona jest zbiórka tekstyliów przez przedsiębiorstwo „EKOCollections” Sp .z o.o., które współpracuje z Podkarpackim Zarządem Okręgowym PCK,
Lokalizację kontenerów przeznaczonych na zbiórkę tekstyliów podano w załączniku nr 2.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
MPGK prowadzi również zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych odbywa się w sposób zorganizowany dwa razy w ciągu roku – wiosną
i jesienią (bezpłatnie), systemem tzw. „wystawki”. Harmonogram wywozu przedmiotów
wielkogabarytowych jest udostępniony mieszkańcom. Poza wyznaczonymi terminami wywóz
przedmiotów odbywa się odpłatnie na indywidualne zlecenia.
Zbiórka odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych
Selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych
na terenie Mielca nie prowadzi się.
W czerwcu 2004 r. na terenie placówek oświatowych uruchomiono zbiórkę baterii
(wykaz punktów zbiórki podano w tablicy 3.13, a ich lokalizację na mapie w załączniku nr 1).
Tablica 3.13.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wykaz placówek oświatowych w Mielcu, w których zainstalowano
pojemniki do zbierana baterii
(stan na dzień 30.06.2004 r.)
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Szafera
Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury
Szkoła Podstawowa nr 9 im. „Jędrusia”
Wł. Jasińskiego
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara
„Rudego”
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Zespól Szkół Specjalnych im. J. Korczaka
Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum Nr 3
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ekonomicznych
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

Mielec, sierpień 2004

Adres
Ul. Kilińskiego 37
Ul. Kościuszki
Ul. Solskiego 8
Ul. Drzewieckiego 11

Ilość
pojemników
1
1
1
2

Ul. Łąkowa 6

1

Ul. Królowej Jadwigi 1
Ul. Żeromskiego 34
Ul. Grunwaldzka 7
Ul. Tańskiego 3
Ul. Żeromskiego 28
Ul. Warszawska 1
Ul. Kościuszki 10

1
1
1
2
1
1
1
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Punkty skupu surowców wtórnych w Mielcu
W Mielcu działają punkty skupu, które odbierają surowce wtórne. Wykaz podmiotów
prowadzących działalność w zakresie gospodarki surowcami wtórnymi w Mielcu
przedstawiono w tablicy 3.14 i na mapie w załączniku nr 1.
Tablica. 3.14. Punkty skupu surowców wtórnych w Mielcu
Lp
1
2
3
4

Punkty skupu surowców wtórnych
„EKO-MODO”
Dziewit Zbigniew, ul. Racławicka 6
Przedsiębiorstwo Handlu Złomem Metali „WALMET”
Symko Waldemar, ul. MMR 37, 39-300 Mielec
Zakład Obrotu Złomem Metali Nieżelaznych „ZOMET”
Jasicki Janusz, ul. Wolności 103, 39-300 Mielec
P.U.P.H. „ZŁOMET”
Szęszoł Andrzej, ul. Zygmuntowska 2/34, 39-300 Mielec

5

Firma Produkcyjno-Handlowo Usługowa „DAW-MIX”
Dudek Wiesław, ul. Wiejska. 57, 39-300 Mielec

6

P.H.U.P. „SDS” S.C.
Szęszoł A., Dudek W., Szęszoł M.
ul. Racławicka 5, 39-300 Mielec

7

Przedsiębiorstwo Handlowe „METBIX”
Bis Artur, ul. Korczka 37, 39-300 Mielec
Handel Art. Różne
Chorabik Arand, ul. Solskiego 6/24, 39-300 Mielec
„ZłOMEX” Skup-Sprzedaż-Usługi
Konieczny Wiesław, Różniaty 80, 39-340 Padew Narodowa
SINOMA
Oettingen Krzysztof, Os.2 Pułku Lotniczego 9/79, 31-867 Kraków
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Piaskowa 9, 39-300 Mielec
Zakład Przerobu Złomu „SKAW-MET’” s.j.
ul. Energetyków 1, 32-050 Skawina
KRAW Handel Uniwersalny
Krawiec Józef ,39-308 Wadowice Górne 154 a
Zakład Zaopatrzeniowo-Magazynowy „PZL – Mielec” Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec (dla SSE „EURO-PARK
Mielec”)

8
9
10
11
12
13
14

Miejsce działalności
ul. Racławicka 6
ul. Wolności 1
ul. MMR 37
ul. Wolności 103
ul. Racławicka 5,
ul. Traugutta,
bocznica kolejowa os.
Rzochów
ul. Racławicka 5,
ul. Traugutta
ul. Racławicka 5,
ul. Traugutta,
bocznica kolejowa os.
Rzochów
ul. Korczaka 37
ul. Narutowicza 43
ul. Wolności 26
ul. Traugutta
ul. Partyzantów 15
ul. Piaskowa 9
ul. Moniuszki 8
ul. Wojska Polskiego 3
ul. Wojska Polskiego 3

Wielkość zbiórki surowców wtórnych z terenu Mielca przez powyższe podmioty jest
niemożliwa do określenia. Powyższe instytucje sprzedają surowce do recyklingu (metale,
papier, tworzywa sztuczne) zakładom, z którymi mają podpisane umowy.
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3.1.1.3. Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów
W myśl ustawy o odpadach:
- odzysk – to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi
lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części,
lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich
wykorzystania,
- recykling – to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji
lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu,
w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,
- unieszkodliwianie odpadów – to poddanie odpadów procesom przekształceń
biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu,
który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstania; te które nie mogą być poddane odzyskowi lub
unieszkodliwianiu w miejscu ich powstania, powinny być przekazywane do najbliżej
położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urządzeniach, które spełniają określone wymagania.
Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano
odpady nadające się do odzysku.
W wyniku selektywnej zbiórki na ogół nie uzyskuje się odpowiedniej czystości
materiału, co jest warunkiem dla skierowania strumienia wyselekcjonowanych odpadów do
dalszego ich wykorzystania. Dlatego konieczne jest kierowanie wyselekcjonowanych
odpadów do zakładu sortowniczego, w którym odpady poddawane są doczyszczaniu
i wyeliminowaniu materiału balastowego.
Zadaniem sortowni jest:
- usunięcie zanieczyszczeń, które nie powinny znajdować się w materiałach
przeznaczonych do recyklingu,
- usunięcie elementów zbędnych, będących składnikami zebranych odpadów,
- kontrola jakości frakcji pozyskanych „u źródła”, co umożliwia przedsiębiorstwom
zajmującym się zbiórką tych odpadów na stosowanie odpowiednich cen za ich zbieranie.
Doczyszczanie odpadów
W Mielcu na terenie ZUOK funkcjonuje sortownia ręczna do doczyszczania odpadów
zbieranych selektywnie. Informacje dotyczące ilości dowożonych, zebranych selektywnie
odpadów podano w tablicy 3.15, a poddanych odzyskowi i przekazanych do recyklingu przez
ZUOK przedstawiono w tablicy 3.16.
Ogółem suma wydzielonych w selektywnej zbiórce składników o właściwościach
surowców wtórnych jest niewielka; stanowi około 3,9 % szacowanej masy surowców
wtórnych zawartych w odpadach i około 1,7 % ogólnej masy odpadów komunalnych.
Łączna ilość odpadów pozyskiwanych poprzez selektywną zbiórkę w 2003 r.
w Mielcu wynosiła 400,77 Mg, co stanowiło 1,69 % ogólnej masy odpadów komunalnych
Ponadto pozyskano 28,9 Mg odpadów roślinnych (biomasa) oraz 4,1 Mg odpadów
wielkogabarytowych.
W 2001 roku w województwie podkarpackim odpady wyselekcjonowane stanowiły
około 1,08 % w całej masie odpadów stałych, natomiast w Polsce 1, 2 %.
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Tablica 3.15.

Zestawienie dostaw surowców wtórnych do ZUOK w roku 2003, [Mg]

Rodzaj surowca
wtórnego

styczeń

luty

marzec

Makulatura
Tworzywa sztuczne
Metale
Szkło
Razem

2,56
2,56

0,14
1,58
1,72

3,30
5,78
0,44
0,30
9,82

Makulatura
Tworzywa sztuczne
Surowce mix
Razem

7,54
3,84
11,38

4,92
5,30
10,22

1,76
1,30
5,14
8,20

Makulatura
Tworzywa sztuczne
Razem

3,12
0,08
3,20

0,08
0,10
0,18

3,30
0,28
3,58

Osiedle
Kazimierza
Wielkiego
Osiedle Wolności
Osiedle Cyranka
Razem
RAZEM

1,28

0,70

1,46

2003 rok
maj czerwiec lipiec sierpień
Dostawy indywidualne
0,26
0,40
0,16
0,32
0,50
3,98
4,28
1,78
1,90
1,88
0,14
1,32
1,78
4,38
6,00
1,94
4,00
2,38
Surowce z „poletek ekologicznych”
4,80
10,54
7,58
8,50
1,74
2,96
6,38
8,70
4,32
2,92
1,46
4,62
9,22
16,92
16,28
12,82
9,28
Segregacja odpadów
1,0
0,82
2,22
0,92
1,94
1,12
2,52
2,76
3,34
0,00
0,00
Surowce z worków
1,02
1,62
0,52
0,08
2,02

0,88
0,42
2,58
19,72

0,98
0,12
1,80
13,92

1,54
0,22
3,22
24,82

1,46
0,52
3,0
19,12

kwiecień

2,72
0,62
4,96
30,64

3,38
0,60
4,50
26,06

3,06
0,64
3,78
20,60

1,06
0,82
3,90
15,56

wrzesień

październik

listopad

grudzień

rok

1,48
1,98
0,90
4,36

0,70
1,34
2,04

0,58
0,58

0,82
0,82

7,26
28,46
0,44
4,44
40,60

8,58
4,90
13,48

4,78
3,98
8,7

0,76
0,30
4,38
5,44

2,42
1,86
1,48
5,76

63,92
46,76
17,08
127,76

0,00

0,00

0,00

0,00

11,14
4,44
15,58

0,76

0,98

1,99

0,84

12,28

1,94
0,40
3,10
20,94

1,16
0,12
2,26
13,06

1,70
0,50
3,20
9,22

1,08
0,18
2,10
8,68

20,96
5,16
38,40
222,34

Czyli:







makulatura
tworzywa sztuczne
metal
szkło
surowce mix
Razem

82,32 Mg;
79,66 Mg;
0,44 Mg;
4,44 Mg;
55,48 Mg
222,34 Mg
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Struktura odpadów oddanych do recyklingu przez ZUOK w Mielcu w roku 2003, [kg]

Tablica 3.16.
Miesiąc
w roku
2003
01.2003
02.2003
03.2003
04.2003
05.2003
06.2003
07.2003
08.2003
09.2003
10.2003
11.2003
12.2003
Razem

Złom
20 01
40
EKO
TEAM

700

700
700

Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
EKO
TEAM
3 200
740
1 509,5

5 449,5

EKO
MODO
320
1380
720
1 580
1 200
1 520
2 940
2 760
2 600
1 040
2 300
1 120
19 480

EKO KRZĘC
MG
ARTFO
ŚWIAT
IN
PLAST
L
1 360
5 480
1 820
1 740
2 700

1 380
1 140
1 060
960
1 600
560

1 520
4 280
1 920

WIBO

SINOM
A

1 940

1 020

Opakowania z
papieru i tektury
15 01 01
EURO
KAMA
EKO
31 220
12 300
24 650
16 140
21 540
15 480
8 740
14 680
8 960
8 340

20 01 02

Zużyte opony
16 01 03

RECYKLING

OPONY

30 770
4 560
7 590

16 szt.

31 740

2 szt. duże

4 740
44 030
123 430
123 430

0,96
0,96

2 300
1 920
13 100

1 540
9 260
10 020
65 329,5
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1 940

1 920

16 260
4 140
4 140

162 830
15 480
178 310

RAZEM

34 740
17 940
36 270
23 380
73 979,5
18 160
25 770
11 720
46 400
3 340
25 220
50 850
367 770,46
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Adresy firm odbierających odpady do recyklingu ze składowiska ZUOK:
1. Firma Handlowo Usługowa „ EKO TEAM” Andrzej Franczak
39-206 Pustków, Osiedle 55/40
2. „EKO MODO” Recykling tworzyw sztucznych
39-300 Mielec, ul. Racławicka 6
3. „EURO-EKO” Sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3
4. „EKO ŚWIAT” S.C. M. Różańska, J.Grobelny
39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 13
5. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Jerzy Białoch
32-051 Wielkie Drogi, Krzęcin 310
6. PPHU. „MG-PLAST” S.C. Mariusz Malinowski, Janusz Gruszecki
38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1
7. PPHU. „ARTFOL” S.C. Janusz Ubera, Lucjan Lubera
36-100 Kolbuszowa, ul. Sokołowska 28
8. „KAMA” Jerzy Dymek
30-601 Kraków, ul. Sucha 1a/29
9. „Recykling Centrum” Sp. z o.o.
37-500 Jarosław, ul. Morawska 1
10. FHUP „WIBO-RECYKLING’ Sp. z o.o.
39-331 Chorzelów, Malinie 317
11. Firma „SINOMA” Krzysztof Oettingen
31-867 Kraków, os. 2 Pułku Lotniczego 9/79
Składowanie odpadów
Zgodnie z ustawą „o odpadach” składowanie jest jednym z procesów
unieszkodliwiania odpadów.
Ustawa ta wprowadza obowiązek mówiący o tym, że przed umieszczeniem na
składowisku odpadów odpady powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego,
chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia
i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych
odpadów, przekształcania odpadów komunalnych przed ich wprowadzeniem na składowisko.
Składowanie odpadów jest więc ostatnim nieuniknionym ogniwem w planowanym
systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mielcu jest
składowanie. Aktualnie czynne jest w Mielcu składowisko odpadów komunalnych
zlokalizowane przy ul. Wolności 171 (załącznik nr 1).
Składowisko odpadów komunalnych, ul. Wolności 171
Składowisko odpadów komunalnych rozpoczęło działalność w marcu 1997 r.,
a przewidywane zakończenie eksploatacji nastąpi 2022 r. (I kwatera do 2007 r., a II kwatera
do 2022 r.) Składowisko zarządzane jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, jest
to spółka prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Mielec. Spółka została
utworzona w II połowie 1998 r. przez Zarząd Miasta. Składowisko przyjmuje odpady
komunalne gminy Miele i odpady komunalnopodobne z terenu Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec”. Na składowisko rocznie trafia około 20 000 Mg
odpadów.
Stan formalno-prawny składowiska odpadów komunalnych jest uregulowany przez
następujące decyzje, dotyczące:
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1) pozwolenia Urzędu Rejonowego w Mielcu na budowę I etapu - nr NB 7351/17/96
z dnia 01.03.1996 r.,
2) pozwolenie wodnoprawne Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie I etapu - nr OŚ-III3-6210/24/96 z dnia 24.05.1996 r., a ważna przez okres 20 lat,
3) pozwolenie Urzędu Rejonowego w Mielcu na użytkowanie I etapu składowiska – nr
NB 7359/13/97 z dnia 14.02.1997 r.,
4) zatwierdzenie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie „Projektu prac geologicznych
na wykonanie monitoringu lokalnego wód podziemnych” - nr OŚ-II-75203/16/97
z dnia 20.06.1997 r.,
5) zatwierdzenie przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie „Dokumentacji
hydrogeologicznej z wykonania monitoringu lokalnego wód podziemnych” - nr OŚ-II75204/41/97 z dnia 18.01.1998 r.,
6) pozwolenia Starosty Mielckiego na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych – nr OŚ-I7615/85/00 z dnia 05.03.1999 r., a ważna do dnia 31.XII.2010 r.,
7) pozwolenie Prezydenta Miasta Mielca na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów
– r IM-OŚ-7636/III/121/99 z dnia 2.07.1999 r., a ważna do dnia 31.XII.2015 r.,
8) pozwolenie Prezydenta Miasta Mielca na sposób postępowania z odpadami innymi niż
niebezpieczne – nr IM-OŚ-7636/IV/122/99 z dnia 23.07.1999 r., a ważna do dnia
31.XII.2015 r.,
9) pozwolenie Prezydenta Miasta Mielca na miejsce oraz sposób gromadzenia odpadów
zmieniające pozwolenia IM-OŚ-7636/III/121/99 z dnia 2.07.1999 r. – nr IM-OŚ-7638174/01 z dnia 15.10.2001 r.,
10) zatwierdzenie przez Starostę Mieleckiego instrukcji eksploatacji - nr OŚ-IV63632/O/13/2002 z dnia 31.12.2002 r.,
11) decyzję Wojewody Podkarpackiego na wykonanie instalacji odgazowującej do
odprowadzania gazu wysypiskowego w wyniku przeglądu ekologicznego składowiska
do dnia 31.12.2005 r. – Ś.R.IV.6623/1/5/26/03 z dnia 31.12.2003 r..
Jest to jedno z najnowocześniejszych składowisk odpadów na terenie Polski południowowschodniej. Zlokalizowane na wschód od miasta Mielca, 4 km od jego centrum, z dala od
zabudowań mieszkalnych (200 m od drogi Kolubuszowa - Mielec, ponad 500 m od
najbliższych domów mieszkalnych). Teren składowiska otoczony jest lasami (wchodzącymi
w skład Nadleśnictwa Mielec).
Szczegółową technologię składowania odpadów określa instrukcja eksploatacji
składowiska.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko składowisko posiada
następujące zabezpieczenia:
• strefa ochronna została ograniczona do terenu składowiska i otoczona ogrodzeniem,
• uszczelnienie skarp i dna podłoża:
- podwójne geomembrany HDPE o grubości 1,5 mm górna i 1,0 mm dolna,
- pomiędzy geomembranami prowadzony jest drenaż kontrolny z rur PCV - grubość
warstwy międzyfoliowej 30 cm,
- system kontroli warstwy uszczelniającej DDS, którego sensory kontrolne
usytuowane są w trzech punktach na koronie składowiska. Badania szczelności
geomembrany górnej za pomocą systemu DDS wykonywane są raz na 6 miesięcy.
ZUOK posiada aktualny (2004 r.) certyfikat szczelności,
- skarpy były wzmocnione mieszaniną piasku i cementu. Dookoła niecki istnieje
nasyp o wysokości 2 m nad poziom terenu. Po zewnętrznej stronie nasypu
wykopany jest rów opaskowy. Wylot rowu wprowadzony jest do rowu leśnego,
który przebiega w północnej części zalesionej. Na zrzut ścieków deszczowych
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ZUOK posiada decyzję (wydana w 1996 r. a ważna na okres 20 lat),
• odcieki odprowadzane są przez sieć drenażową i zbierane w bezodpływowych komorach,
prowadzona jest systematyczna kontrola parametrów odcieków ze składowiska. Wody
opadowe przesiąkające przez odpady zbierane są z dna składowiska za pomocą drenaży
w obsypce żwirowej, kończącej się w zbieraczu, mającym swe ujście w studni zbiorczej
wyposażonej w pompę zatapialną z pływakiem, za pomocą której następuje regularne
tłoczenie odcieku do zbiornika głównego o pojemności 480 m3, gdzie następuje jego
podczyszczanie w zbiorniku retencyjnym trzyczęściowym o następujących funkcjach:
- segment pierwszy o pojemności 80 m3, ścieki są napowietrzane przy pomocy
strumienicy celem odświeżenia i uśrednienia (strumienica pracuje w trybie
ciągłym),
- segment drugi o pojemności 92,7 m3, ścieki są również napowietrzane, tworzone
są warunki do redukcji zanieczyszczeń organicznych (strumienica pracuje co 4
godziny),
- segment trzeci o pojemności 52 m3, służy jako komora czerpna dla samochodu
asenizacyjnego.
Odcieki wywożone są do oczyszczalni ścieków. W 2003 r. ich ilość wynosiła
3
3 000 m .
• zainstalowana jest instalacja odgazowania składowiska, w celu ujęcia gazów z procesów
fermentacji beztlenowej - unieszkodliwianie gazu, ze względu na obecnie niewielką jego
ilość, polegać będzie na spaleniu w pochodni na koronie składowiska. W skład instalacji
gazowej wchodzi:
- drenaż gazowy pionowy – składa się ze studni zbiorczej z kręgów betonowych
posadowionej na dnie składowiska, układany jest w trakcie eksploatacji
składowiska, w miarę wzrostu korony, z uszczelnieniem masą bitumiczną,
wypełnionej otoczakami Ø 1 000 mm i rdzeniem z rury perforowanej PCV Ø 150,
- drenaż gazowy poziomy – rurociągi drenażu założone są co 60º w obsypce,
wypełnionej otoczakami Ø 0-63 mm, rurociągi z PCV Ø 150,
• wokół składowiska prowadzony jest monitoring lokalny wód podziemnych za pomocą 9
piezometrów, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Rzeszowskiego. Badania
wykonywane są cztery razy w roku. Badania nie wykazały pogorszenia stanu wód
podziemnych od czasu uruchomienia składowiska.
• przeprowadzana jest ciągła kontrola jakości i ilości wwożonych odpadów (waga),
• kompaktor rozprowadza równomiernie odpady na polach operacyjnych, ugniatając je
zmniejsza ich objętość o około 30 %,
• pomiędzy 2-metrowymi warstwami odpadów wykonywane są 15 centymetrowe warstwy
izolacyjne-sanitarne, co chroni powierzchnię składowiska przed dostępem owadów,
zmniejsza emisje odorów i przesiąkliwość, ogranicza drążenie tuneli przez gryzonie.
Na składowisku istnieje następująca infrastruktura techniczna:
- budynek socjalny z pomieszczeniem wagowym, biurem, szatnią, sanitariatami
i portiernią,
- wiata garażowa,
- murowany magazyn części,
- waga firmy Schenck z programem wagowym Tipex,
- wiata na surowce wtórne,
- brodzik dezynfekcyjny,
- przepompownia odcieków z I kwatery dla drenażu zasadniczego,
- bezodpływowa kontrolna studzienka drenażu międzyfoliowego,
- bezodpływowe zbiorniki odcieku o pojemności 480 m3, wyposażone w dwie
strumienice SM-2,15 kW,
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niecka składowiska na poziomie korony wynosi 15 tys. m2, dno o powierzchni 12
tys. m2 i głębokości 4 m i 2 m nad poziomem terenu.
Składowisko wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt służący właściwej jego
eksploatacji oraz działającej tam ręcznej sortowni: kompaktor Hanomag Cl 240 (1996 r.),
wózek widłowy RAK, koparko-ładowarka JCB 4 CX (2004 r.), prasa pionowa VPO 80 (2000
r.), prasa pionowa RIKO S-7, taśmociąg wznoszący o szer. 500 (2003 r.), taśmociąg
wznoszący o szer. 600 (2003 r.), myjka ciśnieniowa (1996 r.), samochód ŻUK (1974 r.),
samochód KIA 2700 ( 1999 r.).
Po zamknięciu nastąpi rekultywacja i zalesienie terenu. Planowana jest:
- budowa drugiej kwatery składowiska odpadów komunalnych,
- wykonanie prac związanych z odgazowaniem składowiska.
-

Nielegalne wysypiska odpadów
W niektórych rejonach miasta notuje się powstawanie tzw. nielegalnych wysypisk.
Zasadniczo powodem ich powstawania jest niewłaściwa postawa mieszkańców.
Nielegalne wysypiska mają negatywny wpływ na środowisko, tym bardziej, że mogą
się na nich znajdować również odpady niebezpieczne (np. płyty azbestowe, resztki farb
i lakierów, oleje, opakowania po środkach ochrony roślin itp.).
Generalnie w Mielcu nie występują duże nielegalne wysypiska, a powstające mniejsze
są na bieżąco inwentaryzowane, likwidowane i usuwane.
3.1.1.4.
Import i eksport odpadów
Zgodnie z art. 15 ustawy „o odpadach” plany gospodarki odpadami powinny
uwzględniać wszystkie odpady wytwarzane na terenie objętym planem (z których część może
trafić do odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach zlokalizowanych poza terenem
przedmiotowej jednostki), jak i odpady przywożone na ten teren w celu odzysku lub
unieszkodliwiania. Eksport i import odpadów scharakteryzowano w tablicy 3.17.
Przedstawione w tablicy 3.17 dane odniesione do podanych wcześniej w opracowaniu
bilansów odpadów dla miasta Mielca pozwalają stwierdzić, że 98,0 % odpadów
przyjmowanych na składowisko wytwarzanych jest w Mielcu, a 2,0 % pochodzi z innych
gmin (gmina Mielec).
Eksport odpadów dotyczy surowców wtórnych z selektywnej zbiórki w ilości około
185,46 Mg/rok przekazanych do zakładów recyklingu Aktualnie ilość eksportowanych
odpadów wynosi poniżej 1 % wszystkich wytwarzanych w Mielcu odpadów komunalnych.
Tablica 3.17.

Zbiorcze zestawienie danych charakteryzujących import i eksport
odpadów komunalnych na teren miasta Mielca

Lp.

Nazwa odpadu, kod

1

Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne (20 03 01)
Złom (20 01 40)
Opakowania z tworzyw
sztucznych (15 01 02)
Opakowania z papieru
i tektury (15 01 01)
Szkło (20 01 02)

2

Miejsce

Ilość,
[Mg]

eksportu

importu

400,74

-

gmina Mielec

0,70
45,85

ZUOK
Mielec

-

15,48
123,43

Mielec, sierpień 2004
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3.1.1.5. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązujących
przepisów prawnych
Pakiet nowych i znowelizowanych ustaw i rozporządzeń związanych z różnymi
aspektami gospodarowania odpadami uściśla i znacznie rozszerza kompetencje i zadania
gmin w tym zakresie. Najbardziej istotne zapisy dotyczące gospodarowania odpadami
zawarte są w trzech ustawach:
- ustawie „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13 września 1996 r. (Dz.
U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami),
- ustawie „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi
zmianami),
- ustawie „o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” z 11 maja 2001 r. (Dz. U.
Nr 63, poz. 639, z późniejszymi zmianami).
Ustawa „o utrzymaniu czystości ....” określa podstawowe zadania i kompetencje gminy
dotyczące gospodarowania odpadami z uwzględnieniem postanowień ustawy „o odpadach”,
zobowiązuje gminy do stworzenia systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
uwzględniającego ich selektywną zbiórkę, segregację i wykorzystanie (art. 3).
Rozróżnia się systemy formalnie zarządzane przez władze lokalne oraz systemy
w ramach, których wytwórcy odpadów są zobowiązani do stosowania się do wymogów prawa
lokalnego (gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku), ale dla których władze nie
zapewniają sprzętu ani usług (obsługiwane przez firmy prywatne). Gospodarka odpadami
może być prowadzona przez gminę (np. w formie gminnych jednostek organizacyjnych) lub
przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia. Gminy mogą powierzyć wykonanie
zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi osobom fizycznym lub osobom
prawnym (posiadającym stosowne zezwolenia) w drodze umowy z zastosowaniem przepisów
o zamówieniach publicznych.
Gmina Mielec prowadzi gospodarkę odpadami poprzez spółki (MPGK Sp. z o.o. i ZUOK
Sp. z oo.).z kapitałem w 100 % do niej należącym, co jest zgodne z obowiązującymi
przepisami. W związku z tym, oddziaływanie gminy na gospodarkę odpadami jest
praktycznie nieograniczone.
Rada Miejska (art. 4) ustaliła w drodze uchwały zasady dotyczące wymagań w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości – między innymi prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów.
Obowiązujące uregulowania prawne w utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta
Mielca podane są w formie załącznika do Uchwały Nr XXXIX/266/97 Rady Miejskiej z dnia
26 listopada 1997 r pt.: „Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Mielca”.
Ustawa „o odpadach” nakłada na gminy między innymi bardzo ważny obowiązek
przygotowania planów dotyczących gospodarowania odpadami. Z tego obowiązku miasto
aktualnie wywiązuje się. Miasto Mielec wypełnia również obowiązki wynikające
z ustawy „o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i depozytowej”. Miasto sporządziło roczne sprawozdanie dla
Urzędu Marszałkowskiego zawierające informacje o rodzajach i ilościach odpadów
opakowaniowych zebranych przez podmioty działające w jej imieniu (marzec 2004 r.).
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3.1.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych
Na prognozowaną ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w skali miasta wpływa
liczba mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.
Dla potrzeb niniejszego Planu przyjęto prognozę zmiany liczby ludności w Mielcu wg
GUS (tablica 3.18). Natomiast prognozę zmian wskaźników emisji odpadów przyjęto za
Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego (tablica 3.19).
Tablica 3.18. Prognoza zmiany liczby ludności w Mielcu do roku 2015
(wg GUS - stan na dzień 08.2004 r.)
2005
60 833

2006
60 571

2007
60 336

2008
60 052

2009
59 823

Rok
2010
59 536

2011
59 269

2012
58 977

2013
58 672

2014
58 356

2015
58 018

Tablica 3.19. Prognoza zmian wskaźników emisji odpadów w latach 2005 - 2014
w województwie podkarpackim, [%]

Lp.
1
1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów
w latach
2005
2008
2010
2012
2014
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym:
Odpady organiczne roślinne
2,00
1,40
1,00
0,60
0,00
Odpady organiczne zwierzęce
0,00
-0,60
-1,00
-1,40
-2,00
Odpady organiczne inne
2,00
2,00
2,00
1,60
1,00
Odpady zielone
2,00
2,00
2,00
1,60
1,00
Papier i karton (nieopakowaniowe)
2,00
1,40
1,00
0,60
0,00
Opakowania z papieru i tektury
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
Opakowania wielomateriałowe
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
1,50
0,60
0,00
-0,80
-2,00
Opakowania z tworzyw sztucznych
6,80
6,80
6,80
6,80
6,80
Tekstylia
2,00
1,40
1,00
1,00
1,00
Szkło (nieopakowaniowe)
3,00
3,00
3,00
2,20
1,00
Opakowania ze szkła
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
Metale
1,00
0,40
0,00
0,00
0,00
Opakowania z blachy stalowej
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
Opakowania z aluminium
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
Odpady mineralne
1,00
1,60
2,00
2,00
2,00
Drobna frakcja popiołowa
-2,00
-2,60
-3,00
-3,00
-3,00
Odpady wielkogabarytowe
8,45
3,38
0,00
0,00
0,00
Odpady budowlane
8,45
6,93
5,92
6,18
6,58
Odpady
niebezpieczne
wytwarzane
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
w grupie odpadów komunalnych
Nazwa strumienia

Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano dla poszczególnych
strumieni odpadów. Dla celów prognozy, a także dla innych potrzeb modelowania, okres
perspektywiczny rozpatrywany w WPGO, obejmujący okres do roku 2014 podzielono na
okresy. Założono, że w ciągu całego okresu wystąpią stałe trendy w zmianach wielkości
wskaźnika emisji, między innymi stały określony procentowo (w skali rocznej) przyrost
danego wskaźnika emisji, lub stały regres, ewentualnie stagnacja.
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Rozważając przypuszczalne trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto, na
najbliższe 11 lat, „optymistyczny” wariant rozwoju sytuacji, który w przyszłości będzie
kształtował skład odpadów. Przewidywanie zmian składu opierało się, między innymi na
następujących przesłankach:
- rozwój gospodarki będzie postępował bez większych załamań,
- struktura gospodarki będzie zbliżała się do gospodarki krajów zachodnioeuropejskich.
Rozwój gospodarczy, który powoli pociągał będzie za sobą wzrost zamożności
społeczeństwa, spowoduje to między innymi rozwój rynku prasowego, a to w konsekwencji
wpłynie także na wzrost ilości papieru w odpadach.
Powoli następować będzie rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów
zbiorowego żywienia w zakładach pracy, co spowoduje równocześnie „przemieszczanie się”
odpadów spożywczych z dzielnic mieszkalnych do centrów miast. Rozwojowi sieci
gastronomii sprzyjać też będzie zmiana systemu pracy wzorowana na standardach
zachodnich, czyli praca z przerwą na lunch.
Zakłada się, że przez najbliższe 5 lat dominować będą postawy konsumpcyjne, wysoce
„odpadogenne”, następnie zaś, stopniowo coraz częściej obserwować będzie się postawy
proekologiczne, w których zawarty będzie również świadomy stosunek do problematyki
odpadów. Uwidoczni się to również spadkiem ilości tworzyw sztucznych na korzyść ilości
szkła i wyrobów z drewna czy innych materiałów, przede wszystkim materiałów podatnych
na recyrkulację (szkło) czy łatwo degradowalnych – jak papier czy drewno.
Po początkowym okresie stagnacji nastąpi wzrost budownictwa oraz w szczególności prac
remontowo-budowlanych, co z drugiej strony zaowocuje wzrostem ilości odpadów
poremontowych (w tym gruzu), w strukturze odpadów da to wzrost ilości odpadów
mineralnych.
Prognozowaną ilość odpadów komunalnych jaka będzie wytworzona w latach: 2005,
2008, 2010, 2012 i 2014 w mieście Mielcu przedstawiono w tablicy 3.20 i na rys. 3.3. Jak
wynika z powyższych danych ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w mieście w 2014
r. wyniesie 22,15 tys. Mg, co stanowić będzie spadek o około 6,4 % wobec ilości odpadów
wytwarzanych w 2003 r.
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Tablica 3.20.

Lp.
1
1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów komunalnych
wytwarzanych w Mielcu w latach 2005-2014, [Mg/rok]
Rok
2010

Nazwa strumienia odpadów

2005
2008
2012
2014
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym
Odpady organiczne roślinne
4 079,8 4 003,7 3 953,6 3 901,0 3 836,9
Odpady organiczne zwierzęce
217,5
213,4
210,7
207,9
204,5
Odpady organiczne inne
239,0
236,0
233,9
230,8
227,1
Odpady zielone
529,9
523,1
518,6
511,7
503,3
Papier i karton (nieopakowaniowe)
1 496,9 1 469,0 1 450,7 1 431,4 1 407,8
Opakowania z papieru i tektury
2 273,8 2 244,6 2 225,3 2 204,4 2 181,2
Opakowania wielomateriałowe
255,2
251,9
249,7
247,4
244,8
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
2 560,0 2 504,7 2 468,4 2 425,6 2 371,1
Opakowania z tworzyw sztucznych
866,7
855,6
848,2
840,3
831,4
Tekstylia
635,2
623,4
615,6
609,8
603,4
Szkło (nieopakowaniowe)
109,7
108,2
107,3
105,5
103,1
Opakowania ze szkła
1 645,6 1 624,5 1 610,5 1 595,4 1 578,6
Metale
659,3
646,9
638,8
632,8
626,2
Opakowania z blachy stalowej
242,2
239,1
237,0
234,8
232,3
Opakowania z aluminium
70,3
69,4
68,8
68,1
67,4
Odpady mineralne
862,5
856,5
852,5
844,4
835,6
Drobna frakcja popiołowa
2 688,4 2 637,6 2 604,2 2 579,8 2 552,6
Odpady wielkogabarytowe
1 237,0 1 164,0 1 116,3 1 105,8 1 094,2
Odpady budowlane
2 638,9 2 568,6 2 522,4 2 505,0 2 487,8
Odpady
niebezpieczne
wytwarzane
167,3
165,1
163,7
162,2
160,5
w grupie odpadów komunalnych
Razem:
23 475,1 23 005,3 22 696,3 22 441,1 22 149,7

ilość odpadów, Mg/rok

24 000
23 500
23 000
22 500
22 000
21 500
21 000
2005

2008

2010

2012

2014

rok

Rys. 3.3.

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w Mielcu w latach
2005-2014
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Prognozowaną ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2005,
2008, 2010, 2012 i 2014 w mieście Mielcu przedstawiono w tablicy 3.21 i na rys. 3.4
w odniesieniu do roku bazowego 2003.

Tablica 3.21. Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji w Mielcu w latach 2005-2014 w odniesieniu do roku bazowego
2003, [Mg/rok]
Lp.

2008

Rok
2010

2012

2014

4 003,7
213,4
236,0
523,1
1 469,0
2 244,6

3 953,6
210,7
233,9
518,6
1 450,7
2 225,3

3 901,0
207,9
230,8
511,7
1 431,4
2 204,4

3 836,9
204,5
227,1
503,3
1 407,8
2 181,2

8 689,8

8 592,9

8 487,2

8 360,8

Nazwa strumienia odpadów

2005
1 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym:
1a Odpady organiczne roślinne
4 079,8
1b Odpady organiczne zwierzęce
217,5
1c Odpady organiczne inne
239,0
2 Odpady zielone
529,9
3 Papier i karton (nieopakowaniowe)
1 496,9
4 Opakowania z papieru i tektury
2 273,8
Łączna ilość odpadów ulegających
8 836,9
biodegradacji

ilość odpadów
biodegradowalnych, Mg/rok

8 900
8 800
8 700
8 600
8 500
8 400
8 300
8 200
8 100
2005

2008

2010

2012

2014

rok

Rys. 3.4.

Prognoza emisji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w mieście
Mielcu
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3.1.3. Założenia krajowej, wojewódzkiej i powiatowej polityki gospodarki odpadami
komunalnymi
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. Krajowym
Planem Gospodarki Odpadami (KPGO) zostały określone podstawowe zasady postępowania
z odpadami, tj.:
− zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,
− zapewnienia odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstawania
w danych warunkach gospodarczo, techniczno-ekonomicznych nie udało się
uniknąć,
− unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),
− bezpiecznego dla zdrowia ludzi i środowiska składowania odpadów, których nie
można poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków
techniczno-ekonomicznych.
Przyjęte w KPGO założenia stanowią wytyczne do tworzenia planów gospodarki
niższego szczebla i winny być realizowane przez podmioty odpowiedzialne za gospodarkę
odpadami. Są to:
Cele krótkookresowe na lata 2003 – 2006 r.:
− uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,
− podniesienie świadomości społecznej obywateli,
− podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych,
− intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji
nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, budowa
składowisk regionalnych wg standardów UE.
Cele długookresowe na lata 2007 – 2014 r.:
− dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów
gospodarki odpadami komunalnymi,
− dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
− kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,
− wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
w tym metod termicznego przekształcania odpadów,
− intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych,
budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.
Przyjmując założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) został
opracowany Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego (WPGO),
określający założenia polityki gospodarki odpadami województwa oraz Plan Gospodarki
Odpadami dla powiatu mieleckiego (PPGO), które jednocześnie stanowią podstawę do
opracowania założeń dla Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Mielca.
Mielec, sierpień 2004
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Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w województwie
podkarpackim to:
Cel długookresowy do roku 2014 r.:
Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz
wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.
Cele krótkoterminowe na lata 2003-2006:
1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa
2. Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83 % (wagowo) całkowitej ilości
odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji (w stosunku do roku 1995)
3. Osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych: odzysku w wysokości 50 %, recyklingu 25 %
4. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78 % wytworzonych odpadów
komunalnych.
Cele średniookresowe na lata 2007-2014:
1. Deponowanie w roku 2014 na składowiskach nie więcej niż 53 % wszystkich
odpadów komunalnych
2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej
ilości odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).
Osiągnięcie ww. celów związane jest w głównej mierze z następującymi przedsięwzięciami:
− opracowanie lokalnych i ponadlokalnych programów edukacji ekologicznej
w zakresie związanym z minimalizacją wytwarzania odpadów i wdrażaniem planów
gospodarki odpadami,
− wprowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie
ponadlokalnym, w tym budowa Zakładów Zagospodarowywania Odpadów (ZZO),
− „objęcie” w pełnym zakresie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną
zbiórką odpadów komunalnych,
− opracowanie na szczeblach poszczególnych gmin szczegółowych programów
wdrażania selektywnej zbiórki odpadów i konsekwentne ich wdrażanie na obszarze
całego województwa,
− sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych
na składowiska,
− wdrażanie systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych,
− rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
i budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych,
− modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów
ochrony środowiska, a użytkowane będą do czasu wprowadzenia rozwiązań
ponadlokalnych,
− intensyfikacja działań w zakresie zamykania nie spełniających odpowiednich
wymagań lokalnych składowisk odpadów komunalnych,
− sukcesywna rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji i nieczynnych
kwater na składowiskach funkcjonujących oraz likwidacja nielegalnych składowisk,
− utworzenie wojewódzkiego zintegrowanego systemu zbiórki, ściśle powiązanego
z krajowym dla specyficznych rodzajów odpadów.
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi zakłada systematyczne wdrażanie
rozwiązań regionalnych, w tym budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów – ZZO
(sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska
o funkcji ponadlokalnej, firmy zajmujące się recyklingiem).
Wskazana jest weryfikacja gminnych koncepcji lokalnych – na etapie tworzenia
planów gospodarki odpadami i rozważenie celowości włączenia do rozwiązań
regionalnych.
Docelowo do roku 2015 powinno się w poszczególnych powiatach województwa
podkarpackiego dążyć do zamykania małych i nieefektywnych składowisk lokalnych,
w pierwszej kolejności tych, które w wyniku przeprowadzonych przeglądów ekologicznych
w 2002 roku zostały zaklasyfikowane do zamknięcia. Planowana jest także modernizacja,
likwidacja oraz rekultywacja składowisk.
Plan Wojewódzki zakłada, że budowa docelowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w województwie podkarpackim przebiegać będzie systematycznie do roku
2010 i kontynuowana będzie w dalszych latach. Obejmować będzie - realizację regionalnych
zakładów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, które w sposób kompleksowy
zapewnią funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki odpadami (budowa zakładów
zagospodarowania odpadów – ZZO).
Warunkiem funkcjonowania obiektu o charakterze regionalnym będzie kompleksowość
rozwiązań, czyli zagwarantowanie pełnego zakresu usług dotyczących:
− segregacji odpadów,
− doczyszczania surowców wtórnych ze zbiórki selektywnej,
− konfekcjonowania surowców,
− przerobu odpadów organicznych,
− demontażu odpadów wielkogabarytowych,
− magazynowania odpadów niebezpiecznych,
− odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlano-remontowych,
− składowania odpadów balastowych.
Lokalizacja ZZO będzie zgodna z zasadą bliskości, tzn., że optymalna odległość od niego
do centrum gminy (wzdłuż dróg) powinna wynosić 15-30 km, a w przypadku konieczności
dowożenia odpadów z większej odległości należy przewidzieć budowę stacji
przeładunkowych (stanowiska do rozładunku, zasobnik na odpady i urządzenia zgniatające).
Do zadań strategicznych, do roku 2010, należą między innymi: budowa ZZO
„Tarnobrzeg-Mielec”, budowa lokalnych sortowni (40 obiektów), lokalnych kompostowni
(10 obiektów), likwidacja „dzikich wysypisk”, rekultywacja składowisk odpadów.
Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w powiecie mieleckim to:
− zapobieganie powstawaniu odpadów,
− zmniejszenie szkodliwości odpadów,
− zapewnienie odzysku z odpadów materiałów i surowców,
− przyjazne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),
których powstania nie udało się uniknąć oraz których obecne wykorzystanie nie
jest możliwe.
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3.1.4. Założone cele, kierunki działań i przyjęty system gospodarki odpadami
komunalnymi
3.1.4.1.
Cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi
Na podstawie przeprowadzonej analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenia miasta Mielca (pkt. 3.1.1. opracowania) oraz założeń KPGO, WPGO
i PPGO, a także uwarunkowań społeczno-ekonomicznych miasta przyjęto następujące cele
i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
Cel strategiczny -

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz objęcie
powstających odpadów nowoczesnymi systemów odzysku
i unieszkodliwiania

Cele krótkookresowe na lata 2005 – 2008 r.:
− uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemu zbierania i transportu
odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego
wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,
− kształtowanie i edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami,
− podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
− rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i wielkogabarytowych,
− sukcesywne wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze
strumienia odpadów komunalnych,
− wprowadzanie elementów regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Cele długookresowe na lata 2009 – 2014 r.:
− rozwój regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
− wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania,
− dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
− kontynuacja kształcenia i edukacji społeczeństwa w zakresie gospodarowania
odpadami.
Osiągnięcie ww. celów związane jest w głównej mierze z następującymi przedsięwzięciami:
1. Stopniowe wdrażanie systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami w ramach ZZO
Tarnobrzeg-Mielec, między innymi poprzez:
– rozbudowę składowiska odpadów w Mielcu,
– budowę sortowni odpadów komunalnych na terenie składowiska w Mielcu,
– objęcie zorganizowana zbiórką wszystkich mieszkańców miasta,
– rozwój systemu zbiórki selektywnej odpadów z uwzględnieniem segregacji
u źródła,
– rozwój systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
ze strumienia odpadów komunalnych,
– utworzenie GPZON,
– ograniczenie, a następnie pełną eliminację składowania odpadów niebezpiecznych
na terenie miasta,
– rekultywację terenu po składowisku,
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–

2.
3.
4.
5.
6.

kompleksowe rozwiązanie problemu odpadów biodegradowalnych, w tym
osadów ściekowych z wykorzystaniem kompostowni oraz termicznych metod
utylizacji,
– eliminację dzikich składowisk odpadów i rekultywację terenu po tych
składowiskach.
Prowadzenie ciągłej akcji edukacyjno-informacyjnej na temat gospodarki odpadami
Wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi,
pozwalających osiągnąć limity recyklingu i odzysku tych odpadów
Udział w wojewódzkim zintegrowanym systemie zbiórki i utylizacji dla specyficznych
rodzajów odpadów, w tym budowlanych i wielkogabarytowych, z wykorzystaniem
możliwości ich przeładunku lub zagospodarowania w Mielcu
Stała współpraca z wojewódzkim Koordynatorem ds. Gospodarki Odpadami
Podjęcie międzygminnych porozumień (związek celowy) w zakresie powiatowego
systemu gospodarki odpadami.

3.1.4.2.

Plan działań w gospodarce odpadami komunalnymi

Zasady podstawowe postępowania z odpadami, tzn.:
− zapobieganie i minimalizacja powstania odpadów,
− zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
− bezpieczne składowanie odpadów, których już nie można poddać procesom odzysku
lub unieszkodliwiania, oraz przyjęte strategie w „Polityce ekologicznej państwa”,
KPGO, WPGO i PPGO stanowią podstawę do wyznaczenia następujących głównych
kierunków działań w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie miasta Mielca:
− odzysk surowców wtórnych,
− odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
− wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
− wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
− wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
i poddanie ich procesom unieszkodliwiania.
3.1.4.2.1. Odzysk surowców wtórnych
W tablicy 3.22 przedstawiono prognozowaną ilość poszczególnych rodzajów odpadów
stanowiących potencjalne źródło surowców wtórnych znajdujących się w strumieniu odpadów
komunalnych.
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Tablica 3.22. Prognozowana ilość surowców wtórnych (w tym opakowań) w strumieniu
odpadów komunalnych wytworzonych w Mielcu w latach 2005 – 2014, [Mg/rok]
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rodzaj surowca
Papier i karton (nieopakowaniowe)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Ogółem:

2005
2008
1 496,9 1 469,0
2 273,8 2 244,6
255,2
251,9
2 560,0 2 504,7
866,7
855,6
109,7
108,2
1 645,6 1 624,5
659,3
646,9
242,2
239,1
70,3
69,4
10 179,5 10 013,9

Rok
2010
1 450,7
2 225,3
249,7
2 468,4
848,2
107,3
1 610,5
638,8
237,0
68,8
9 904,7

2012
1 431,4
2 204,4
247,4
2 425,6
840,3
105,5
1 595,4
632,8
234,8
68,1
9 785,6

2014
1 407,8
2 181,2
244,8
2 371,1
831,4
103,1
1 578,6
626,2
232,3
67,4
9 643,9

Poziomy odzysku surowców wtórnych determinowane są przez poziomy odzysku
i recyklingu określone dla odpadów opakowaniowych. Dla osiągnięcia założonych celów
niezbędne jest pozyskanie ze strumienia odpadów komunalnych ilości odpadów stanowiących
źródło surowców wtórnych przedstawionych w tablicy 3.23.
Tablica 3.23. Zakładany odzysk surowców wtórnych w tym opakowań ze strumienia odpadów
komunalnych wytworzonych w Mielcu w latach 2005 – 2014, [Mg/rok]

Lp.

Rodzaj surowca

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Papier i karton (nieopakowaniowe)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw sztucznych
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Ogółem

2005

2008

Rok
2010

3

4

5

389,2
591,2
66,3
665,6
225,3
28,5
427,9
171,4
63,0
18,3
2 646,7

734,5
1 122,3
125,9
1 252,3
427,8
54,1
812,2
323,5
119,5
34,7
5 006,9

725,3
1 112,6
124,9
1 234,2
424,1
53,7
805,3
319,4
118,5
34,4
4 952,4

2012
6

715,7
1 102,2
123,7
1 212,8
420,1
52,7
797,7
316,4
117,4
34,1
4 892,8

2014
7

872,9
1 352,3
151,8
1 470,1
515,5
63,9
978,7
388,2
144,0
41,8
5 979,2

Jak wynika z przedstawionych danych w tablicy 3.23, w Mielcu należy odzyskać
w roku 2005 około 2,6 tys. Mg surowców wtórnych tj. 11,2 % masy wytworzonych odpadów
komunalnych, w 2008 r. około 5,0 tys. Mg (21,8 %), w 2010 r. około 4,9 tys. Mg (21,8 %),
w 2012 r. około 4,9 tys. Mg (21,8 %), a w roku 2014 około 5,9 Mg (26,9 %).
Według WPGO do końca 2007 roku zakłada się następujące limity: odzysku – 50 %
i recyklingu – 25 % (w stosunku do strumienia surowców wtórnych).
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3.1.4.2.2.

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów biodegradowalnych

Biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy
przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania powinny wynosić:
− w 2010 roku – 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych 1995 roku,
− w 2013 roku – 50 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych 1995 roku.
− w 2020 roku – 35 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych 1995 roku.
Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
według WPGO powinny wynosić:
 w 2006 roku – 83 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych 1995 roku,
 w 2010 roku – 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji wytworzonych 1995 roku.
Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku
w Mielcu wyznaczono w WPGO na poziomie 10 935,8 Mg. W tablicy 3.24 przedstawiono
planowany recykling odpadów biodegradowalnych w Mielcu w latach 2005 – 2014.
Tablica 3.24. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych w Mielcu w latach 2005 –
2014, [Mg/rok]
Rok
Wyszczególnienie
2005
2008
2010
2012
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym:
Odpady organiczne roślinne
4 079,8
4 003,7
3 953,6
3 901,0
Odpady organiczne zwierzęce
217,5
213,4
210,7
207,9
Odpady organiczne inne
239,0
236,0
233,9
230,8
Odpady zielone
529,9
523,1
518,6
511,7
Papier i tektura nieopakowaniowe
1 496,9
1 469,0
1 450,7
1 431,4
Opakowania papierowe
2 273,8
2 244,6
2 225,3
2 204,4
Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji
8 836,9
8 689,8
8 592,9
8 487,2
Obowiązkowy recykling opakowań papierowych
189,5
561,1
556,3
551,1
Pozostałe odpady ulegające biodegradacji
8 647,4
8 128,6
8 036,5
7 936,1
Dopuszczalne składowanie
7 685,6
7 143,1
6 781,4
6 419,8
Dodatkowy konieczny recykling
961,8
985,5
1 255,1
1 516,4

2014
3 836,9
204,5
227,1
503,3
1 407,8
2 181,2
8 360,8
545,3
7 815,5
6 238,9
1 576,6

Na rys. 3.5 przedstawiono ilość odpadów ulegających biodegradacji, które
w poszczególnych przedziałach czasowych, zgodnie z wymogami prawnymi będą poddawane
odzyskowi i unieszkodliwianiu.
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Na rys. 3.6 przedstawiono prognozę wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji
oraz ilości przewidywane do odzysku i składowania.
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Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji oraz przewidywane
ilości do odzysku i składowania w latach 2008 – 2014

Z powyższych danych wynika, że już w 2008 roku w mieście Mielcu należy zebrać od
mieszkańców około 985,5 Mg odpadów biodegradowalnych i poddać je odpowiednim
przekształceniom. Natomiast w roku 2010 należy osiągnąć poziom pozyskiwanych odpadów
z tej grupy rzędu 1 255,1 Mg, w roku 2012 – 1 516,4 Mg, a w roku 2014 – 1 576,6 Mg.
Jednocześnie, do składowania dopuszczonych zostanie w roku 2008 około 7 143,1 Mg
odpadów ulegających biodegradacji. Natomiast w roku 2010 do składowania dopuszczonych
zostanie około 6 781,4 Mg, w roku 2012 – 6 419,8 Mg, a w roku 2014 – 6 238,9 Mg odpadów
ulegających biodegradacji.
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3.1.4.2.3. Odzysk odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych
Dla miasta Mielca zakłada się (za WPGO) następujący przedstawiony w tablicy 3.25
rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych.
Tablica. 3.25. Zakładane poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych
Rok
2005
2008
2010
2012
2014

[%] odzysku
Odpady budowlane
15
28
40
50
60

Odpady wielkogabarytowe
20
35
50
60
70

Odpady niebezpieczne
15
33
50
65
80

Tablica 3.26 zawiera dane o ilości odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych, które powinny zostać objęte zbiórką i przerobem w odpowiednich
instalacjach.
Tablica 3.26. Planowany odzysk i recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
i niebezpiecznych w mieście Mielcu, [Mg/rok]
Wyszczególnienie
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów
komunalnych

2005
247,4
395,8

2008
407,4
706,4

Rok
2010
558,2
1 009,0

2012
663,5
1 252,5

2014
765,9
1 492,7

25,1

53,7

81,9

105,4

128,4

3.1.4.2.4. Odpady do składowania
Na podstawie przeprowadzonych bilansów określono ilość odpadów, które należy
unieszkodliwić przez składowanie lub unieszkodliwić termicznie. W tablicy 3.27 podano
szacunkową ilość odpadów do składowania.
Tablica 3.27. Ilość odpadów komunalnych do składowania w latach 2005 – 2014
Rok
Ilość odpadów, [Mg]
Udział w wytworzonych odpadach, [%]

2005
19 008,8
81,0

2008
15 284,3
66,4

2010
14 283,6
62,9

2012
2014
13 462,4 11 661,6
60,0
52,6

Wykonane obliczenia wykazały, że przy osiągnięciu zakładanych progów odzysku
odpadów komunalnych możliwe jest ograniczenie ilości składowanych odpadów w mieście
Mielcu w roku 2008 do około 33,6 % całkowitej ilości wytworzonych odpadów, w roku 2010
– do około 37,1 %, w roku 2012 – do około 40,0 %, a w roku 2014 do około 47,4 %.
Według WPGO należy deponować w roku 2014 na składowiska nie więcej niż 53 %
wszystkich odpadów komunalnych. Wykazane wielkości dotyczące składowania w latach
2005-2014 wypełniają wymagania celów planowania gospodarki odpadami komunalnymi.
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3.1.4.2.5. Przewidywane zadania do realizacji
Na podstawie przeprowadzonych bilansów planowanego odzysku, recyklingu
i unieszkodliwiania poszczególnych strumieni odpadów komunalnych zostały wyznaczone
zadania do realizacji – osiągnięcie określonych poziomów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych (odniesione do danych w tablicy 3.20).
Ustalone i przedstawione powyżej bilanse odpadów dla miasta Mielca, dla których
w okresie 2005 – 2014 wymagane będzie podjęcie działań organizacyjnych i technicznych
związanych z odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
przedstawiono w tablicy 3.28 i na rys. 3.7.
Tablica 3.28. Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w mieście Mielcu w latach 2005 –
2014 pod kątem zakładanego postępowania z nimi, [Mg/rok]

Wyszczególnienie
Surowce wtórne do odzysku
Odpady biodegradowalne do recyklingu
Dodatkowy konieczny recykling odpadów
biodegradowalnych
Odpady wielkogabarytowe do odzysku
i unieszkodliwiania
Odpady budowlane do odzysku i recyklingu
Odpady niebezpieczne do odzysku i recyklingu
Odpady do składowania
Razem

2005
2 646,7
189,5

2008
5 006,9
561,1

Rok
2010
4 952,4
556,3

961,8

985,5

1 255,1

1 516,4

1 576,6

247,4

407,4

558,2

663,5

765,9

2014
5 979,2
545,3

395,8
706,4 1 009,0 1 252,5 1 492,7
25,1
53,7
81,9
105,4
128,4
19 008,8 15 284,3 14 283,6 13 462,4 11 661,6
23 475,1 23 005,3 22 696,3 22 444,1 22 149,7

25 000

Odpady niebezpieczne do odzysku
i recyklingu
Odpady budowlane do odzysku i
recyklingu

20 000

Mg/rok

2012
4 892,8
551,1

Odpady wielkogabarytowe do
odzysku i unieszkodliwiania

15 000

Dodatkowy konieczny recykling
odpadów biodegradowalnych

10 000

Odpady biodegradowalne do
recyklingu
5 000

Surowce wtórne do odzysku

0

Odpady do składowania
2005

Rys. 3.7.

2008

2010

2012

2014

Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do odzysku i unieszkodliwienia
w poszczególnych przedziałach czasowych
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3.1.4.2.6.

Przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu odbyło się szereg spotkań, głównie
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a mianowicie:
 MPGK Sp. z o.o. w Mielcu,
 ZUOK Sp. z o.o. w Mielcu,
 „EURO-EKO” Sp. z o.o. w Mielcu.
W czasie spotkań przedyskutowano warianty systemowych rozwiązań gospodarki
odpadami w Mielcu. Zaprezentowany w dalszej części opracowania system gospodarki
odpadami jest wynikiem przeprowadzonych konsultacji z zainteresowanymi podmiotami.
Zgłoszono do realizacji następujące przedsięwzięcia i systemy współpracy do planu
gospodarki odpadami:
Przedsięwzięcie
Budowa sortowni odpadów komunalnych
Chęć współpracy Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego
z odpadów komunalnych z miastem

Zgłaszający
ZUOK Sp. z o.o.
EURO-EKO Sp. z o.o.

3.1.4.3. Działania zmierzające do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów
Zapobieganie i minimalizacja ilości wytworzonych odpadów jest priorytetem
w polityce gospodarki odpadami. Dla zapobiegania i zmniejszania ilości powstających
odpadów proponuje się między innymi następujące działania:
1. Edukacyjno-informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów
w kierunku:
− zakupu produktów o minimalnej ilości opakowań (niezbędnych),
− zakupu produktów wykonanych z surowców z recyklingu,
− oddziaływanie na pracowników w kierunku redukcji zużywanych materiałów (np.
papieru w biurach, wprowadzenie wewnętrznych sieci informatycznych, poczty
elektronicznej),
− ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku,
− popularyzacji stosowania materiałów wysokiej trwałości,
2. Organizacyjne, np.:
− wprowadzenie selektywnej zbiórki papieru w biurach i szkołach,
− wprowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach i opakowań ze
środków ochrony roślin w punktach ich zakupu,
− recykling opakowań tonerów z drukarek i kopiarek,
− kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji na obszarach z zabudowa jednorodzinną,
− zbieranie selektywne odpadów na budowach.
Edukację społeczną proponuje się prowadzić:
− w systemie nauczania, począwszy od zajęć w szkołach podstawowych, średnich
i wyższych,
− za pomocą środków masowego przekazu (lokalna prasa, radio i telewizja),
− za pomocą rozpowszechnianych ulotek, akcji plakatowej itp.
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W celu zachęcania mieszkańców do zbiórki selektywnej i zwiększenia jej efektywności
proponuje się wprowadzić następujące działania:
1. obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „o odpadach” (Dz. U. nr 62, poz. 628, z późniejszymi
zmianami) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach” (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami),
2. wykorzystywanie przepisów lokalnych; prawo lokalne obligujące gospodarstwa domowe
i innych wytwórców odpadów do efektywnego wprowadzania selektywnej zbiórki,
poprzez zalecenia dotyczące sposobu zbiórki, typów pojemników oraz częstotliwości ich
wystawiania do zbiórki zgodnie z ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami),
3. instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na
wydatkach związanych ze zbiórką odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub
rzadszy odbiór),
4. edukacja społeczna - prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych stanowi
zasadniczą część wdrażania strategii i planów gospodarki odpadami; jej celem jest
zachęcanie „producentów” odpadów do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów,
a następnie do ich segregacji „u źródła”.
3.1.4.4.
Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi
Na system gospodarki odpadami składają się: zbiórka i transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów.
3.1.4.4.1.

Zbiórka i transport odpadów

Zakłada się następujące sposoby zbiórki odpadów komunalnych:
− zbiórka odpadów zmieszanych,
− selektywna zbiórka surowców wtórnych,
− selektywna zbiórka biomasy,
− selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
− selektywna zbiórka odpadów poremontowych,
− selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych.
Zbiórka odpadów zmieszanych
Odpady zmieszane zbierane będą analogicznie jak dotychczas do pojemników
będących na wyposażeniu firm wywozowych i zlokalizowanych w dotychczasowych
miejscach. W miarę rozwoju selektywnej zbiórki należy weryfikować ilość pojemników do
zbiórki odpadów mieszanych. Szacuje się, że przy zrealizowaniu założonych celów, tj.
osiągnięcia odpowiednich limitów w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, ilości odpadów
zmieszanych zbieranych w pojemnikach nie powinna przekroczyć docelowo (2014 r.)
11 661,6 Mg odpadów rocznie.
Selektywna zbiórka surowców wtórnych
W proponowanym systemie założono selektywne zbieranie surowców wtórnych za
pośrednictwem zbiorczych punktów gromadzenia odpadów („poletka ekologiczne”) dla
obsługi budownictwa wielorodzinnego oraz w systemie workowym dla zabudowy
jednorodzinnej. Systemy te są obecnie prowadzone na terenie miasta (pkt. 3.1.1.2.
opracowania). Warunkiem zwiększenia skuteczności selektywnej zbiórki jest ciągła edukacja
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ekologiczna mieszkańców oraz weryfikacja stosowanych dotychczas bodźców
ekonomicznych w aspekcie stworzenia dodatkowych zachęt do segregacji odpadów.
- kontenery ustawione w sąsiedztwie,
Na terenach budownictwa wielorodzinnego, na parkingach, stacjach benzynowych,
przy dużych obiektach komunalnych umieszczane będą zestawy kontenerów dużych
o specjalnej konstrukcji i odpowiednio oznaczone. Przyjmuje się, że każdy punkt tego
systemu powinien obsługiwać 500-1000 mieszkańców i mieć zasięg nie większy niż 200 m.
Obecnie jeden punkt służy do obsługi średnio 974 mieszkańców, jednak ich usytuowanie nie
zapewnia do nich dogodnego dostępu wszystkim mieszkańcom Mielca (pkt. 3.1.1.2.
opracowania). Dla podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki w zabudowie
wielorodzinnej należy zwiększyć ilość punktów umiejscowienia kontenerów do uzyskania
odpowiedniego stopnia nasycenia.
- zbiórka selektywna „u źródła”,
W zabudowie jednorodzinnej, każda posesja, w przyszłości powinna być wyposażona
w zestaw kolorowych worków polietylenowych (PE-HD) do zbiórki surowców wtórnych
z przeznaczeniem na poszczególne komponenty.
- zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia (centra recyklingu),
Do systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy system zbiorczych
punktów selektywnego gromadzenia tzw. „centra recyklingu”. Służą one do przejściowego
gromadzenia i uzdatniania, a zwłaszcza sortowania (doczyszczania) surowców wtórnych oraz
odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania. Takie punkty są ważnymi centrami odzysku
surowców wtórnych, umożliwiającymi odbiór znacznie większej ilości i rodzajów odpadów
niż „kontener w sąsiedztwie”. Odbierane tam mogą być:
- odpady niebezpieczne,
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane
- odpady z ogrodów i terenów zielonych.
Oprócz odpadów użytkowych odbierane mogą być tam odpady niebezpieczne. Do czasu
przygotowania odpowiedniej wielkości partii poszczególne asortymenty surowców wtórnych
będą przechowywane w magazynie, natomiast odpady do unieszkodliwiania składowane
w kontenerach. W centrum recyklingu mogą znajdować się stanowiska do rozbiórki odpadów
wielkogabarytowych na poszczególne składniki (surowce wtórne), urządzenia do uzdatniania
i uszlachetniania surowców wtórnych oraz prasy do zgniatania i belowania odpadów. Po
przygotowaniu odpowiedniej partii surowców wtórnych i odpadów do unieszkodliwiania
wywozić się je będzie do zakładów przetwarzających surowce wtórne i odpady
niebezpieczne.
Lokalizacja takich obiektów jest możliwa na terenie składowisk odpadów, obsługujące
teren 10-25 tys. m2, gdzie mieszkańcy mogą przynosić różnego rodzaju odpady z gospodarstw
domowych.
Tak rozbudowane centrum recyklingu proponuje się umieścić na terenie ZUOK.
Funkcjonuje tam już baza, w której przygotowuje się surowce wtórne uzyskane z selektywnej
zbiórki do odbioru przez zakłady recyklingu (segregacja ręczna - doczyszczanie).
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Do zbiórki odpadów wielkogabarytowych stosowane będą następujące systemy:
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1. okresowy odbiór bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do
zamawiania takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon” (kontynuacja
dotychczasowych działań),
2. dostarczanie sprzętu do Zakładu Zagospodarowywania Odpadów przez właścicieli
własnym transportem,
3. bezpośredni odbiór przez producenta (dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu
elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego); ta forma pozyskiwania odpadów
wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania, odpady te nie
zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych,
4. system wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze sprawnego, ale konstrukcyjnie
przestarzałego sprzętu w zamian za sprzęt nowej generacji.
Odpady budowlane
Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się
będą:
1. wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące
prace remontowe,
2. specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.
Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (kontenerach)
posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu
odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.
Odpady niebezpieczne
Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych
zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
1. utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON). Proponuje
się, aby odpady niebezpieczne przyjmowane były bezpłatnie od mieszkańców,
a odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,
2. zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie na terenie składowiska ZUOK
(docelowo na ZZO),
3. regularny odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców przez specjalistyczną
firmę; do tego celu powinny być stosowane specjalne samochody (Mobilny Punkt
Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych), objeżdżające w określone dni wyznaczony
obszar (obszar wielkości powiatu, objazd średnio 4 razy w roku),
4. władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi (np. apteki,
sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp.) w zakresie przyjmowania
i przechowywania rożnych rodzajów odpadów niebezpiecznych; specjalny pojazd
zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie.
Odpady ulegające biodegradacji
Szczególnie istotne z punktu widzenia celu (redukcja składowanej biomasy), jest
właściwe zbieranie odpadów biodegradowalnych. Aby umożliwić selektywną zbiórkę
odpadów biodegradowalnych już w gospodarstwach domowych, mieszkańcy muszą zbierać
na bieżąco odpady organiczne oddzielnie.
Metody zbiórki:
- bezpośrednio z domostw (zbiórka przy „krawężniku”),
- z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie
gospodarstw domowych (centra zbiórki),
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- poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu).
Zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji bezpośrednio z gospodarstw domowych można
realizować wykorzystując do gromadzenia tej frakcji:
− pojemniki na biomasę,
− worki z tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji.
Proponuje się zastosowanie systemu workowego do zbierania odpadów z ogrodów
i terenów zielonych System workowy ma już zastosowanie, ale jego wydajność należy
zintensyfikować. Dla zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku odpadów
ulegających biodegradacji (tablica. 3.24) należy przystąpić jak najszybciej do opracowania
i wdrożenia programu edukacyjnego systemu selektywnego zbierania odpadów organicznych
z odpadów kuchennych.
3.1.4.4.2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
W tabeli 3.29 zamieszczono w formie syntetycznej zalecane opcje zagospodarowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (poza składowaniem).
Tablica 3.29. Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(poza składowaniem)
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (M.P. z 2003 r. nr 11, poz. 159)

*

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

Fermentacja
beztlenowa
Recykling
Ręczne
lub
mechaniczne
sortowanie

Piroliza

*
*

Kompostowanie

Zgazowanie

Odpady zmieszane
Paliwo z odpadów
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
Odpady zielone
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i
zielone
Papier
Odpady tekstylne
Drewno

Spalanie

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Mechanicznobiologiczne
przekształcanie
odpadów
zmieszanych

Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji poza składowaniem

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
*
*

W przypadku, gdy poszczególne rodzaje odpadów zbierane są oddzielnie, liczba opcji
odzysku i unieszkodliwiania jest większa: od najprostszych technologii kompostowania do
bardziej zaawansowanych procesów takich jak piroliza czy zgazowanie.
W przypadku zbierania selektywnego odpadów organicznych do ich unieszkodliwiania
zalecane są następujące technologie:
− kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie (na terenach wiejskich
oraz miejskich z zabudową jednorodzinną),
− budowa centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej,
− budowa mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.
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Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych
w Mielcu w pierwszym okresie, czyli w latach 2005 – 2008 polegać będzie przede wszystkim
na:
− popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we
własnym zakresie (około 10 % odpadów tej grupy zostanie tak zagospodarowanych),
− budowie instalacji zapewniającej przyjęcie pozostałej masy odpadów
biodegradowalnych – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, z pielęgnacji terenów
zielonych – instalacje budowane na terenie ZZO (gminne kompostownie – „budowa
od zaraz”).
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych transportowane
będą z miejsc zbiórki (GPZON) - do tymczasowego magazynowania - do odbiorców
zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość
zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych.
Zebrane odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących
się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (obecnie teren składowiska odpadów
komunalnych). Wydzielone surowce wtórne będą sprzedawane, natomiast odpady
niebezpieczne (baterie, akumulatory małogabarytowe, kondensatory, instalacje zawierające
oleje i freony) będą kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z założeniami Krajowego
Planu Gospodarki Odpadami, w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu
urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektronicznych.
Odpady budowlane z terenu Mielca do roku 2006 wykorzystywane (odzysk odpadów)
będą do celów budowlanych. Docelowo zgodnie z zapisem w WPGO przewiduje się na
terenie Mielca budowę zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych,
wyposażonego w kruszarki, przesiewacze wibracyjne. Otrzymany materiał będzie
wykorzystany ponownie do celów budowlanych lub rekultywacji składowisk.
Odpady pozyskane selektywnie
W Mielcu funkcjonuje już sortownia ręczna do segregacji (doczyszczanie) odpadów
zbieranych selektywnie (na terenie ZUOK).
W planie zaleca się zainstalowanie linii mechaniczno-ręcznej do segregacji surowców
wtórnych uzyskanych z selektywnej zbiórki w ZZO.
3.1.4.5.
Obiekty w systemie gospodarki odpadami komunalnymi
Przedstawione propozycje lokalizacji obiektów gospodarki odpadami komunalnymi są
uwzględnione lub wymagają uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego (konieczność zmiany ustaleń).
3.1.4.5.1.
Sortownia odpadów
Na składowisku planuje się budowę sortowni mechaniczno-ręcznej na składowisku
odpadów komunalnych.
3.1.4.5.2.
Zakład Zagospodarowania Odpadów
W wykazie proponowanych lokalizacji ZZO w województwie podkarpackim
przewiduje się zakład o nazwie „Tarnobrzeg-Mielec”, przy czym na terenie istniejącego
składowiska odpadów komunalnych w Mielcu zaplanowano budowę następujących obiektów:
- sortownię odpadów komunalnych,
- lokalną kompostownia odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych,

Mielec, sierpień 2004

57

Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA

-

instalację odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych,
instalację demontażu odpadów wielkogabarytowych,

Budowane obiekty i instalacje powinny być dostosowane swymi parametrami
technicznymi (wydajność, powierzchnia składowania itp.), zapewniając zaspokojenie potrzeb
miasta oraz dodatkowe strumienie odpadów komunalnych z wynikających z wypełnienia
zadań ZZO ”Tarnobrzeg-Mielec”.
Z bilansów i analiz wynika, że tylko dla obsługi Mielca wydajność instalacji
w docelowym 2014 r. nie powinna być mniejsza niż:
- sortownia odpadów komunalnych (w tym doczyszczanie zbieranych selektywnie
surowców wtórnych) – około 20 000 Mg/rok,
- kompostownia – około 1 500 - 2 000 Mg/rok,
- GPZON – około 120-140 Mg/rok,
- instalacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych – około 1 500 Mg/rok,
- instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych – 600-800 Mg/rok.
Przewiduje się, że sortownia mechaniczno-ręczna odpadów użytkowych i linia
prasowania oczyszczonych odpadów zainstalowane będą w hali technologicznej. Wykonane
zostaną odpowiednie boksy.
Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych zostanie zrealizowany w hali
technologicznej. W stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych powinny być
realizowane następujące operacje: ręczny demontaż przedmiotów i urządzeń, rozdział na
frakcje według rodzajów materiałów (drewno, stal, tworzywa sztuczne, szkło itp.),
gromadzenie zdemontowanych surowców według rodzajów, rozdrabnianie, ewentualne
zgniatanie i paczkowanie.
3.1.4.5.3. Instalacja do odzysku odpadów budowlanych i poremontowych
Funkcję wspomagającą selektywną zbiórkę odpadów budowlanych i poremontowych
powinna spełniać stacja gromadzenia i przerobu tych odpadów. W stacji powinny być
realizowane następujące operacje: selektywne gromadzenie odpadów pochodzących
z bieżących remontów budynków i budowli, wstępne przesiewanie, rozdrabnianie gruzu
i rozdział na frakcje, a także gromadzenie stolarki budowlanej, jej demontaż i rozdrabnianie.
Rozdrabnianie gruzu i frakcjonowanie może być realizowane przy użyciu specjalnych maszyn
i urządzeń. Przepustowość obiektu powinna wynosić docelowo na potrzeby Mielca 1 500
Mg/rok. Obiekt powinien być zbudowany po 2008 roku i stopniowo być przekształcany się
w obiekt regionalny.
3.1.4.5.4 Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON)
Dla ułatwienia zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców oraz małych
i średnich przedsiębiorstw planuje się w każdej gminie, zgodnie z KPGO wybudowanie
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Inwestycja ta w przypadku
Mielca powinna być zbudowana w latach 2005 – 2008 z lokalizacją na terenie ZUOK.
Przepustowość GPZON powinna uwzględniać zarówno ilość odpadów
niebezpiecznych zebranych w wyniku selektywnej zbiórki od mieszkańców, jak i ilość
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych powstających w małych przedsiębiorstwach takich
jak: warsztaty samochodowe, rzemieślnicy, małe sklepy, itp. Przewiduje się, że GPZON
w Mielcu powinien mieć przepustowość około 120-140 Mg/rok odpadów niebezpiecznych.
W GPZON będą wykonywane następujące operacje: przyjmowanie i rozdział na grupy
odpadów (klasyfikacja), czasowe magazynowanie w szczelnych pojemnikach, okresowe
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przekazywanie do specjalistycznych firm realizujących odzysk i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych.
3.1.4.5.5.
Kompostownia
Proponuje się budowę w latach 2005 – 2008 kompostowni na odpady
biodegradowalne o przepustowości 1 500 Mg/rok., z możliwością zwiększenia do 2 000
Mg/rok. Ilość bioreaktorów, bioboksów uzależniona będzie od dziennej ilości przyjmowanego
materiału wsadowego i czasu trwania intensywnego dojrzewania (standard – 21 dni).
3.1.4.5.6 Zakład produkcji paliwa z odpadów
Na terenie Mielca w Specjalnej Strefie Ekonomicznej istnieje Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych administrowany przez „EURO-EKO” Sp. z o.o.
Możliwości wytwórcze zakładu kształtują się na poziomie około 24 000 Mg
paliwa/rok.
Istnienie tego zakładu na terenie Mielca umożliwia ujęcie go w planie gospodarki
odpadami w celu zrealizowania wymaganych poziomów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów (uzupełnienie innych zastosowanych metod). Aktualnie instalacja wytwarzania
paliwa wykorzystana jest w 40-50 %. Odbiorcami wytwarzanego paliwa są cementownie.
3.1.4.5.7 Składowisko odpadów
Odpady komunalne zmieszane są obecnie i będą w przyszłości (jako tzw. pozostałe)
składowane na składowisku ZUOK. Składowisko zostało scharakteryzowane w punkcie
3.1.1.3 opracowania.
Eksploatacja składowiska trwać będzie do 2022 roku. Szacunkowa ilość odpadów do
składowania w Mielcu przedstawiona w tablicy 3.28.
3.1.4.6.
Sposób realizacji wyznaczonych celów
Do realizacji wyznaczonych celów w ramach zaproponowanego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi niezbędne jest podjęcie szeregu działań inwestycyjnych
i pozainwestycyjnych. Zestawienie poszczególnych zadań przedstawiono w tablicy 3.30.
Tablica 3.30. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi
Zadania do realizacji
Zadania inwestycyjne na lata 2005 – 2008
1. Budowa sortowni o wydajności docelowej 20 000 Mg/rok
2. Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON) o przepustowości docelowej 120-140 Mg/rok
3. Budowa kompostowni o przepustowości docelowej 1 500 Mg/rok
4. Rekultywacja I kwatery składowiska wraz z budową zakładu odzysku
biogazu
5. Budowa II kwatery składowiska
6. Likwidacja „dzikich wysypisk”
7. Budowa oczyszczalni i ścieków
8. Gospodarka osadami ściekowymi
9. Włączenie do systemu gospodarowania odpadami
Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego
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Jednostka
odpowiedzialna
ZUOK
ZUOK, UM
ZUOK, MPGK,UM
ZUOK
ZUOK
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MPGK
MPGK, „EURO-EKO”
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„EURO-EKO”
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Zadania inwestycyjne na lata 2009 – 2014
Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów remontowobudowlanych o przepustowości 1 500 Mg/rok – I etap i jej
ZUOK, UM
rozbudowa do uzyskania przepustowości zakładu regionalnego
2. Budowa instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych
ZUOK, UM
o przepustowości docelowej 600-800 Mg/rok
3. Rozbudowa instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów
organizacje ponadgminne,
ulegających biodegradacji
gminy
Zadania pozainwestycyjne na lata 2005 – 2008
1. Rozwój selektywnej zbiórki (surowce wtórne)
ZUOK, UM,
Przedsiębiorcy
2. Rozwój selektywnej zbiorki odpadów wielkogabarytowych
ZUOK, UM,
i poremontowych
Przedsiębiorcy
3. Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych
ZUOK, UM
biodegradowalnych
4. Inwentaryzacja „dzikich wysypisk”
UM
Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami
5. Intensyfikacja edukacji ekologicznej mieszkańców, ze szczególnym
UM
uwzględnieniem młodzieży szkolnej
6. Organizacja szkoleń dla różnych grup społecznych i zawodowych,
w tym nauczycieli, administracji budynków, firm budowlanych, firm
UM
obsługujących gospodarkę odpadami ze szczególnym uwzględnieniem
odpadów niebezpiecznych
Zadania pozainwestycyjne na lata 2009 – 2014
1. Doskonalenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych
2. Doskonalenie selektywnej zbiórki kuchennych odpadów
biodegradowalnych.
ZUOK, UM,
Przedsiębiorcy
3. Doskonalenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych i poremontowych.
4. Doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych
5. Kontynuacja edukacji ekologicznej społeczeństwa i szkoleń
UM
1.

3.1.5. Niezbędne koszty związane z realizacją zamierzonych celów
Na sumaryczne koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi składają się:
− koszty zbiórki (odbierania) odpadów,
− koszty transportu,
− koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wskaźniki kosztów, przyjęte na potrzeby niniejszego planu za KPGO i WPGO mają
charakter szacunkowy i przedstawione zostały w poniższych tablicach.
W tablicy 3.31 zamieszczono podstawowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące
opcje zbiórki i transportu odpadów (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, 2002 r.).
Tablica 3.31. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji, [zł/Mg]
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. 2003 r. nr 11, poz. 159)
Typ źródła
Zabudowa miejska -zwarta
Zabudowa rozproszona

Odpady resztkowe Frakcja organiczna
25
50
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Frakcja surowce
wtórne
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Jednostkowy koszt zbiórki obejmuje:
1. koszty związane z postawieniem pojemników (koszty nabycia lub dzierżawy oraz
konserwacji),
2. regularne opóźnianie pojemników.
Poniższe koszty obejmują koszt transportu 1 Mg odpadów na odległość 1 km.
W proponowanym modelu przyjęto, że przy wywozie odpadów dystans: źródło
odpadów – punkt odbierania odpadów, pokonywany jest dwukrotnie. Przyjęte jednostkowe
koszty transportu przedstawia tablica 3.32.
Tablica 3.32. Koszty transportu, [zł/Mg, km]
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. 2003 r. nr 11, poz. 159)
Rodzaj transportowanych odpadów
Transport odpadów niesegregowanych
Transport frakcji organicznej
Transport frakcji suchej

Jednostkowy koszt
0,50
0,40
0,60

W tablicy 3.33 przedstawiono skalkulowane koszty odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów przy zastosowaniu różnych technologii. Zawierają one również przychody z tytułu
sprzedaży odzyskanych odpadów lub materiałów.
Tablica 3.33. Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w wybranych technologiach,

[zł/Mg]
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. 2003 r. nr 11, poz. 159)
Rodzaj technologii
Sortowanie frakcji suchej
Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
Fermentacja beztlenowa
Składowanie
Termiczne przekształcanie odpadów

Koszt jednostkowy
60 – 90 (75)
100 – 130 (65)
120 – 150 (135)
30 – 60 (45)
250 – 350 (300)

Przyjęte w niniejszym Planie wskaźniki dotyczące kosztów odzysku
i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych
zamieszczono w tablicy 3.34.
Tablica 3.34. Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych
i niebezpiecznych
(Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, M.P. 2003 r. nr 11, poz. 159)

Wyszczególnienie
1

Odzysk
i unieszkodliwianie
odpadów budowlanych

Wskaźnikowe
Wskaźnik jedn.
koszty odzysku
nakładów
i unieszkodliwiania
inwestycyjnych
w obiekcie
zł/Mg przepustowości

Jednostkowy
koszt zbiórki
i wywozu

Sumaryczny,
jednostkowy koszt
odzysku
i unieszkodliwiania
zł/Mg

2

3

4

5

900

122

50

170
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1

Odzysk
i unieszkodliwianie
odpadów
wielkogabarytowych
Odzysk
i unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych

2

3

4

5

500

164

80

240

3500

636

200

800

Koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji dla miasta Mielca przedstawiono
w tablicy 3.35. W tablicy 3.36 przedstawiono koszty transportu odpadów do poszczególnych
obiektów gospodarki odpadami, zakładając, że średnia odległość od tych obiektów wynosi 7
km (lokalizacja na terenie miasta Mielca).
Tablica 3.35. Szacunkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji w Mielcu
w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł]
Rok
odpady biodegradowalne
surowce wtórne
odpady pozostałe
odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane
odpady niebezpieczne

2005
310,4
687,1
153,0
99,0
131,9
33,5

2008
304,0
675,9
151,0
93,1
128,4
33,0

2010
295,0
668,6
152,7
89,3
126,1
32,7

2012
291,1
660,5
151,3
88,5
125,2
32,4

2014
286,3
651,0
149,7
87,5
124,4
32,1

Tablica. 3.36. Szacunkowe koszty transportu odpadów komunalnych do poszczególnych
obiektów gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Mielcu w roku 2005,
2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł]
Rok
odpady biodegradowalne
surowce wtórne
odpady pozostałe
odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane
odpady niebezpieczne

2005
29,0
85,5
28,6
10,4
22,2
1,4

2008
28,4
84,1
28,2
9,8
21,6
1,4

2010
27,5
83,2
28,5
9,4
21,2
1,4

2012
27,2
82,2
28,2
9,3
21,0
1,4

2014
26,7
81,0
27,9
9,2
20,9
1,3

Koszty odzysku surowców wtórnych i odpadów organicznych oraz unieszkodliwienia
odpadów resztkowych metodą składowania przedstawiono w tablicy 3.37 przyjmując
uśrednione wartości wskaźników.
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Tablica 3.37. Szacunkowe koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
z Mielca w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł]
Rok
odpady biodegradowalne
surowce wtórne
odpady pozostałe
odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane
odpady niebezpieczne

2005
74,8
198,5
183,5
296,9
448,6
133,8

2008
100,5
375,5
181,2
279,4
436,7
132,1

2010
117,7
371,4
183,3
267,9
428,8
131,0

2012
134,4
367,0
181,5
265,4
425,8
129,7

2014
137,9
448,4
179,6
262,6
422,9
128,4

W tablicy 3.38 obliczono sumaryczne koszty zbiórki, wywozu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych,
posługując się odpowiednimi wskaźnikami i bilansem odpadów z tablicy 3.28.
Tablica. 3.38. Łączne koszty eksploatacyjne gospodarowania odpadami komunalnymi
w mieście Mielcu w roku 2005, 2008, 2010, 2012 i 2014, [tys. zł]
Rok
odpady biodegradowalne
surowce wtórne
odpady pozostałe
odpady wielkogabarytowe
odpady budowlane
odpady niebezpieczne
RAZEM

2005
414,2
971,1
365,1
406,2
602,7
168,7
2 928,1

2008
432,9
1 135,6
360,5
382,3
586,7
166,5
3 064,4

2010
440,3
1 123,2
364,5
366,6
576,1
165,1
3 035,8

2012
452,6
1 109,7
361,0
363,2
572,1
163,5
3 022,2

2014
450,9
1 180,4
357,2
359,3
568,2
161,8
3 078,0

Sumaryczne szacunkowe koszty eksploatacyjne dla przyjętego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w mieście Mielcu przedstawiają się następująco:
− rok 2005 – 2 928,1 tys. zł,
− rok 2012 – 3 022,2 tys. zł,
− rok 2014 – 3 078,0 tys. zł.
Koszty inwestycyjne dla obiektów odzysku i unieszkodliwiania odpadów
budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych wytworzonych w grupie odpadów
komunalnych podano, w odniesieniu do wskaźników, w tablicy 3.39.
Tablica 3.39. Szacunkowe jednostkowe koszty inwestycyjne
(wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, M.P. 2003 r., nr 11 poz. 159)
Przepustowość
obiektu /
instalacji

Składowisko

Sortownia

Kompostownia
kontenerowa

Instalacja
fermentacji
beztlenowej

1

2

3

4

5

Mg/rok
2 000
4 000
10 000
20 000
40 000

mln zł

mln zł

mln zł

2,5
3,5
6,5

8,0
11,0
16,0

mln zł
2,0
3,0
5,0
9,0
16,0
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W tablicy 3.40 przedstawiono nakłady inwestycyjne obiektów i instalacji systemu
gospodarki odpadami komunalnymi (bez nakładów związanych z przebudową oczyszczalni
ścieków) w Mielcu.
Tablica 3.40. Nakłady inwestycyjne obiektów i instalacji związanych

Zadania do realizacji
Budowa II kwatery składowiska
Rozbudowa systemu odgazowania I kwatery składowiska.
Zamknięcie i rekultywacja I kwatery.
Budowa sortowni odpadów zmieszanych o wydajności około
20 000 Mg/rok
Budowa kompostowni o przepustowości docelowej 1500 do
2000 Mg/rok
Budowa stacją demontażu odpadów wielkogabarytowych
o przepustowości docelowej 600 – 800 Mg/rok
Budowa instalacji odzysku i recyklingu odpadów remontowobudowlanych o przepustowości 1 500 Mg/rok
Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON) o przepustowości docelowej 120140 Mg/rok
Razem 2005 - 2014

3.2.

Okres realizacji
2005 –
2009 2008
2014
X
X
-

Nakłady
inwestycyjne
[tys. zł]
4 200,0
1 000,0

X

-

2 500,0

X

-

2 000,0

-

X

400,0

-

X

1 350,0

X

-

70,0

X

X

520,0

Odpady opakowaniowe

3.2.1. Stan aktualny gospodarki odpadami opakowaniowymi
System ewidencji odpadów opakowaniowych jest obecnie tworzony w Polsce jako
centralna baza danych połączona z bazami wojewódzkimi. Zbiorcze zestawienie danych
o rodzajach i ilościach zebranych odpadów opakowaniowych, poddanych odzyskowi
i przekazanych do recyklingu przez ZUOK w 2003 r. przedstawiono w tablicy 3.41.
Tablica 3.41. Zbiorcze zestawienie ilości odpadów zebranych, poddanych odzyskowi
i przekazanych do recyklingu w 2003 r. przez ZUOK w Mielcu

Kod
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05

Rodzaj odpadu
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Razem

Ilość odpadów [Mg]
przekazanych do odzyski
zebranych
i recyklingu
178,31
178,31
65,33
65,33
243,64
243,64

Szacunkowe ilości potencjalnie powstających odpadów opakowaniowych
w Mielcu określono przez przyjęcie odpowiednich wskaźników, opracowanych przez
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie (tablica 3.42).
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Tablica 3.42. Dane szacunkowe dotyczące jednostkowych wskaźników ilości wytwarzanych
odpadów opakowaniowych w latach 2003 – 2007, [kg/M/rok]
Rok/materiał
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Wielomateriałowe
Blacha stalowa
Aluminium
Drewno i materiały naturalne
Razem

2003
38,5
28,3
14,9
4,3
3,9
1,1
13,1
104,1

2004
41,2
29,7
15,9
4,6
4,0
1,2
13,3
109,9

2005
43,9
31,1
17,0
4,9
4,2
1,2
13,5
115,8

2006
45,5
32,4
17,6
5,1
4,3
1,3
13,9
119,8

2007
47,0
33,6
18,1
5,3
4,3
1,3
14,2
123,7

W tablicy 3.43 przedstawiono potencjalne ilości i prognozę wytwarzania odpadów
opakowaniowych w mieście Mielcu.
Tablica 3.43. Potencjalne ilości i prognoza wytwarzanych odpadów opakowaniowych
w Mielcu w latach 2003 – 2007, [Mg/rok]

Rodzaj opakowania
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Wielomateriałowe
Blacha stalowa
Aluminium
Drewno i materiały naturalne
Razem

Rok
2003
2004
2005
2006
2 440,5 2 515,8 2 670,6 2 756,0
1 793,9 1 813,5 1 891,9 1 962,5
944,5
970,9 1 034,2 1 066,0
272,6
280,9
298,1
308,9
247,2
244,2
255,5
260,5
69,7
73,3
73,0
78,7
830,4
812,1
821,2
841,9
6 598,9 6 710,7 7 044,5 7 274,6

2007
2 835,8
2 027,3
1 092,1
319,8
259,4
78,4
856,8
7 469,6

3.2.2. Założenia do planu gospodarki odpadami opakowaniowymi
Dla dokonania analizy zdolności przetwórczych obiektów odzysku i recyklingu istotne
znaczenie mają prognozy w zakresie masy odpadów opakowaniowych, które zostaną
wytworzone w Mielcu w perspektywie roku 2008 oraz limity odzysku i recyklingu określone
ustawowo w skali kraju i dla przedsiębiorców wprowadzających na rynek zapakowane
wyroby. W tablicy 3.44 przedstawiono wymagane poziomy recyklingu dla poszczególnych
rodzajów opakowań.
Tablica 3.44. Poziomy recyklingu wyznaczone na lata 2003 – 2007 dla poszczególnych
rodzajów opakowań, [%]
2003
2004
2005
2006
2007
Rodzaje odpadów
Recykling [%]
Papier i tektura
38
39
42
45
48
Aluminium
20
25
30
35
40
Szkło
16
22
29
35
40
Tworzywa sztuczne
10
14
18
22
25
Wielomateriałowe
8
12
16
20
25
Blacha stalowa
8
11
14
18
20
Drewno i materiały naturalne
7
9
11
13
15
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Biorąc pod uwagę zawarty w załączniku nr 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorstw
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie
depozytowej poziom odzysku (50 %) i recyklingu (25 %), można w pewnym przybliżeniu
oszacować masę odpadów odpowiadająca tym poziomom. Bazą, do której odnoszono
prognozy, są dane w zakresie zdolności przetwórczych w latach 1998 – 2000.
Należy podkreślić, że zebranie wiarygodnych danych w całym sektorze
przetwarzającym odpady opakowaniowe jest bardzo utrudnione z uwagi na brak krajowego
systemu ewidencji recyklingu opakowań poużytkowych, niechęć przedsiębiorstw do
ujawniania danych oraz ze względu na brak ujednoliconej nomenklatury (przetwarzane
odpady technologiczne lub odpady nieopakowaniowe są ewidencjonowane jako odpady
opakowaniowe) itd.
W tablicy 3.45 przedstawiono prognozowane ilości odpadów opakowaniowych, które
powinny być poddawane recyklingowi w okresie 2005 – 2014 w mieście Mielcu.
Tablica 3.45. Prognozy ilości odpadów opakowaniowych przewidzianych do recyklingu
w Mielcu w latach 2005 – 2014, [Mg/rok]
Rok
Rodzaj opakowania
1

Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Wielomateriałowe
Blacha stalowa
Aluminium
Drewno i materiały naturalne
Razem

2005

2006

2007

2008 2010

20112014

2

3

4

5

6

1 121,6 1 240,2 1 361,2 1 349,2 1 323,3
567,6
686,9
810,9
803,8
788,4
299,9
373,1
436,8
433,0
424,7
53,7
68,0
79,9
79,2
77,7
40,9
52,1
64,9
64,3
63,1
10,2
14,2
15,7
15,5
15,3
90,3
109,5
128,5
127,4
124,9
2 184,2 2 543,9 2 897,9 2 872,4 2 817,4

3.2.3. Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi
W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym
prawem osiągnięcie do końca 2007 r. następujących minimalnych poziomów odzysku
i recyklingu:
− odzysk w wysokości 50 %,
− recykling w wysokości 25 %.
W okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu uzgodnione zostaną z Komisją
Europejską zgodnie z projektem Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie
następujących poziomów:
− odzysk w granicach 60 – 75 %,
− recykling w granicach 55 – 70 %.
System gospodarki odpadami opakowaniowymi opiera się w głównej mierze na
odpowiedzialności producentów za zagrożenia dla środowiska wynikające z wprowadzenia na
rynek opakowań, ich stosowania oraz odzysku.
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Lata 2005 – 2008
W okresie tym należy zbudować system odzysku i recyklingu opakowań celem
uzyskania wymaganych prawem poziomów. Budowa tego systemu w Mielcu związana jest
z zakupem sortowni odpadów komunalnych przez ZUOK. Konieczne są działania
organizacyjno-techniczne związane z selektywnym gromadzeniem odpadów opakowaniowych
(pojemniki do gromadzenia, środki transportu), rozbudową stacji segregacji (sortowni) oraz
w warunkach ekonomicznego uzasadnienia – budową stacji przeładunkowych. Promowanie
opakowań biodegradowalnych.
Lata 2009 – 2014
W okresie tym w przypadku przyjęcia nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC konieczny
będzie wzrost poziomu odzysku i recyklingu. Przewidywać należy dalszy rozwój zakładu
recyklingu, wprowadzenie nowych technologii, w tym odzysku energii z odpadów
opakowaniowych, wchodzących w skład odpadów komunalnych (spalanie), budowę
zakładów recyklingu chemicznego z tworzyw sztucznych.
Ponadto należałoby w tym okresie intensywnie wspierać popierać i uczestniczyć we
wszystkich formach działalności informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej na terenie miasta,
mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie
odzysku i recyklingu tych odpadów.
3.3.

Komunalne osady ściekowe

3.3.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów
Ustawa „o odpadach” określa, że pod pojęciem osady ściekowe rozumie się pochodzący
z oczyszczalni osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu
ścieków komunalnych. Osady ściekowe powstające w komunalnych oczyszczalniach ścieków
klasyfikowane są w strumieniu odpadów z grupy 19. W całości odpadów komunalnych osady
ściekowe mają niewielki udział, lecz stanowią duże zagrożenie dla środowiska.
Na terenie miasta Mielca działają obecnie trzy oczyszczalnie ścieków (załącznik nr 1 –
mapa Mielca):
1. Oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana przy ul. J. Kilińskiego 94,
2. Oczyszczalnia ścieków technologicznych zlokalizowana w Zakładzie
Mleczarskim ROLMLECZ przy ul. Racławickiej 6,
3. Oczyszczalnia ścieków komunalnych i przemysłowych zlokalizowana przy
ul. Wojska Polskiego 3
Oczyszczalnia ścieków komunalnych przy ul. J. Kilińskiego 94
Zarządcą oczyszczalni jest MPGK Sp. o.o. w Mielcu przy ul. Wolności 44.
Oczyszczalnia odbiera ścieki z zachodniej części miasta Mielca, obejmującej zlewnię rzeki
Wisłoki.
Typ oczyszczalni
i złożem biologicznym

miejska, mechaniczno – biologiczna, z osadem czynnym

Rodzaj oczyszczanych ścieków

-

komunalne
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Opis technologiczny oczyszczalni ścieków oczyszczanie mechaniczne na kracie
rzadkiej, pompownia, piaskownik pionowy, osadnik Imhoffa, osadnik wtórny, złoże
biologiczne
Opis urządzeń do obróbki osadów ściekowych
fermentacja osadu zmieszanego
w lejach osadnika Imhoffa, suszenie osadu na poletkach osadowych
Przepustowość:
– projektowana maksymalna przepustowość – 2 424 m3/d,
– projektowane obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszk.
(RLM) – 12 000,
– faktyczna liczba ludzi obsługiwanych przez oczyszczalnię – 20 000,
– ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię – 1 542 dam3/rok,
– ilość ścieków oczyszczonych – 885 dam3/rok.
Pochodzenie ścieków -

miasto Mielec i Gmina Złotniki

Bezpośredni odbiornik ścieków

-

rzeka Wisłoka

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zostanie zmodernizowana i rozbudowana do
przepustowości 86 000 RLM; technologia oczyszczania oparta będzie o wielofazowy proces
osadu czynnego z drobnopęcherzykowym napowietrzaniem ścieków. Inwestycji tej
towarzyszyć będzie rozbudowa systemu kolektorów kanalizacyjnych o 12 500 m.
Po wdrożeniu tej inwestycji liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej
wyniesie 98 % mieszkańców Mielca, a ponadto będą to mieszkańcy gmin: Tuszów, Przecław
i gminy wiejskiej Mielec. W układzie docelowym ścieki odbierane będą z całego obszaru
miasta Mielca z sektora komunalnego i przemysłowego z wyjątkiem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Zgodnie ze studium wykonalności opracowanym w 2002 roku, docelowa
przepustowość hydrauliczna po roku 2010 wyniesie 9 000 m3/dobę, a przy uwzględnieniu
rezerwy na wody infiltracyjne i popłuczne, ścieki dowożone, wody opadowe z kanalizacji
ogólnospławnej oraz na ścieki pochodzące z gmin, sukcesywnie przyłączanych do sieci
kanalizacyjnej przepustowość sięgnie 14 000 m3/dobę.
Oczyszczalnia ścieków, ul. Wojska Polskiego 3
Zarządcą oczyszczalni jest EURO-EKO Sp. z o.o. działająca w Mielcu przy ul.
Wojska Polskiego 3. Oczyszczalnia odbiera ścieki sanitarne z wschodniej części miasta
Mielca, obejmującej zlewnię rzeki Babulówki oraz ścieki sanitarne i technologiczne ze
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK Mielec”.
Opis oczyszczalni - mechaniczno – biologiczna z osadem czynnym i złożem biologicznym,
neutralizator ścieków technologicznych wyposażony w urządzenia do chemicznej
i temperaturowej utylizacji ścieków stężonych, zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia
zwożonych ścieków
komunalne i przemysłowe
Rodzaj oczyszczanych ścieków
(z przemysłu elektromaszynowego, elektrochemicznego, spożywczego, farmaceutycznego,
papierniczo-poligraficznego, drzewnego i płyt wiórowych)
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Oczyszczalnia ścieków składa się z :
1) oczyszczani mechaniczno-biologicznej ścieków komunalnych, złożonej z:
- studzienki zbiorczej przepompowni zaolejonych ścieków o pojemności 6 m3,
- trzech wanien stalowych do magazynowania zaolejonych ścieków o pojemności
30 m3,
- kontenera do magazynowania skratek w komorze krat o pojemności 7 m3,
- zdrenowanych poletek osadowych (6 szt.) do magazynowania ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o łącznej powierzchni 1 200 m2 i pojemności
1 800 m3,
- zdrenowanego poletka piasku (1 szt.) do magazynowania zawartości
piaskowników o pojemności 120 m3,
- szczelnych poletek osadowych (4 szt.) do magazynowania odpadów
przemysłowych o łącznej powierzchni 800 m2 i pojemności 1 200 m3,
2) osadników ziemnych uśredniających, złożonych z:
- studzienki z zaizolowanego betonu do magazynowania zaolejonych ścieków
o pojemności 1,8 m3,
- zdrenowanego poletka osadowego do magazynowania ustabilizowanych
komunalnych osadów ściekowych o łącznej powierzchni 1 000 m2 i pojemności
1 500 m3,
1) oczyszczalni ścieków przemysłowych N-9, złożonej z:
- studzienki z zaizolowanego betonu do magazynowania zaolejonych ścieków
o pojemności 2,0 m3,
- betonowej komory uśredniającej do kąpieli myjących o pojemności 54 m3,
- szczelnej przyczepy transportowej o ładowności do 1,0 Mg,
- magazynku reagentów,
- laboratorium
2) obiektu S-95 regeneracji zużytych emulsji olejowych, złożonego z:
- zbiorników (9 szt.) o łącznej pojemności 5 m3,
- separatorów (2szt.) o łącznej pojemności 1 m3,
na kanalizację ścieków technologicznych.
3) separatorów na kanalizacji deszczowej złożonych ze zbiorników 3 szt. o łącznej
pojemności 40 m3.
Zdolność przerobowa
–
–
–

oczyszczalnia ścieków sanitarnych –
neutralizator N-9
obiekt S-95
-

Bezpośredni odbiornik ścieków

-

-

30 000 Mg/rok,
12 950 Mg/rok,
300 Mg/rok.

kanalizacja miejska.

Oczyszczalnia ścieków ul. Racławickiej 6
Zarządcą oczyszczalni jest Zakład Mleczarski. Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska
„ROLMLECZ” w Mielcu. Oczyszczalnia odbiera głównie ścieki technologiczne (90 %)
i sanitarne (10 %) z Mleczarni..
Typ oczyszczalni -

miejska, mechaniczno – biologiczna, z osadem czynnym i złożem
biologicznym
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Rodzaj oczyszczanych ścieków

-

technologiczne i komunalne,

Opis technologiczny oczyszczalni ścieków oczyszczanie mechaniczne na kracie
rzadkiej, pompownia, piaskownik pionowy, osadnik Imhoffa, osadnik wtórny, złoże
biologiczne
-

Opis urządzeń do obróbki osadów ściekowych
suszenie osadu na poletkach osadowych

w lejach osadnika Imhoffa,

Przepustowość:
– projektowana maksymalna przepustowość – 300 m3/d,
– obciążenie oczyszczalni – 240 m3/d,
– ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię – 130 m3/dobę,
– ilość ścieków oczyszczonych – 130 m3/dobę.
Pochodzenie ścieków -

Mleczarnia.

Bezpośredni odbiornik ścieków

-

kanalizacja miejska.

Aktualny bilans komunalnych osadów ściekowych
Odpady wytwarzane w oczyszczalniach można ogólnie podzielić na odpady:
- ze skratek (19 08 01),
- z piaskowników (19 08 02),
- procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne
osady ściekowe (19 08 05).
Ilość wytworzonych osadów ściekowych w Mielcu przedstawiono w tablicy 3.46.
Tablica 3.46. Zbiorcze zestawienie ilości osadów ściekowych w Mielcu w 2003 r.
Lp.
1
2
3

Źródło powstania
Oczyszczalnia ścieków
ul. Kilińskiego 94
Oczyszczalnia ścieków
ul. Racławickiej 6
Oczyszczalnia ścieków
ul. Wojska Polskiego 3
Razem

19 08 01
32,20

19 08 02
19 08 05
Mg s.m.
9,00
180,00

Razem
221,20

-

0,30

3,00

3,30

5,96

-

138,00

143,96

37,98

9,30

321,00

368,46

3.3.2. Właściwości osadów
Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. J. Kilińskiego 94 nie są
badane. Skład typowych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych
przedstawiono w tablicy 3.47. Wyniki badań osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków przy
ul. Wojska Polskiego 3 zamieszczono w załączniku nr 3.
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Tablica 3.47. Skład chemiczny osadów ściekowych
Parametr
Sucha masa
Azot
Fosfor
Potas
Wapń
Magnez
Sód
pH
Zawartość w mg/kg suchej masy
Cynk
Ołów
Kadm
Miedź
Chrom
Nikiel

Zawartość w % suchej masy
Średnie
Wahania od -do
30,70
2,90-76,5
4,20
1,74-8,35
0,70
1,53-4,91
0,28
0,06-0,69
4,22
9,63-13,49
0,58
0,19-0,90
0,14
0,05-0,69
6,50-8,50
1 504
13
200
14
43

270-4 260
15-308
0,9-146
3,2-595
17-490
7,4-254

3.3.3. Sposoby postępowania z osadami
Głównym sposobem unieszkodliwiania osadów ściekowych było ich składowanie
i kierowanie do produkcji paliw alternatywnych. W roku 2003:
- na składowisko przekazano około 112 Mg osadów ściekowych i 44,2 skratek
(z oczyszczalni przy ul J. Kilińskiego 94),
- osady z oczyszczalni przy ul. Wojska Polskiego 3 (około 144 Mg) wykorzystane
były do produkcji paliwa alternatywnego (spalanego w cementowniach).
3.3.4. Prognoza wytwarzania osadów ściekowych
Prognozę ilości osadów ściekowych powstałych w Mielcu w latach 2005-2014
oszacowano w oparciu o wskaźniki podane w KPGO (wskaźnik 27,725 kg/M/rok)
i zamieszczono w tablicy 3.48.
Tablica 3.48. Prognozowana ilość osadów ściekowych ze ścieków komunalnych
Lata
2005
2008
2010
2012
2014

Ilość osadów
[Mg s.m.]
1 687
1 665
1 651
1 635
1 619

Wynika stad, że w najbliższych latach ilość wytwarzanych osadów ściekowych
w Mielcu będzie kształtowała się na stałym poziomie 1 600-1 700 Mg s.m./rok
Przewiduje się, że powstające osady ściekowe w rozbudowywanej i modernizowanej
oczyszczalni ścieków przy ul. Kilińskiego będą poddawane fermentacji w zamkniętych
komorach. Przefermentowany osad będzie, po odgazowaniu, kierowany do odwadniania
w wirówkach dekantacyjnych i higienizacji przy pomocy wapna. Ilość zhigienizowanego
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osadu wynosić będzie około 14,7 m3/dobę (17 480 kg/dobę). Zhigienizowany osad będzie
przejściowo przechowywany na składowisku operacyjnym o pojemności 208 m3. Ilość
zhigienizowanego osadu w skali rocznej wynosić będzie około 5 365 m3 (6 380 Mg).
Zakłada się, że powstający osad będzie nadawał się do rolniczego i przyrodniczego
wykorzystania.
3.3.5. Plan działań z osadami ściekowymi
W zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi przewiduje się osiągnięcie
następujących celów:
1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego,
2. Zwiększenie stopnia ich przetwarzania,
3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących
bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.
Preferowane będą następujące kierunki postępowania:
• wykorzystanie do prac rekultywacyjnych na terenie zamykanych składowisk lub do
przesypki na eksploatowanych składowiskach, roślinne utwardzanie powierzchni skarp
składowisk,
• kompostowanie (nie zawierające nadmiernych ilości metali ciężkich),
• rolnicze wykorzystanie (uprawy roślin przemysłowych),
• termiczne przekształcanie:
- piroliza – polega na przetworzeniu w generatorach gazu paliwa stałego
zawartego w osadach w gaz, poprzez transformację termiczną
w podwyższonej temperaturze, w środowisku całkowicie
pozbawionym tlenu lub jej znikomej ilości,
- utlenianie w środowisku wodnym – (mokre spalanie) – polega na
bezpłomieniowym utlenianiu związków organicznym
zawartych w osadach do CO2 i H2O,
- spalanie – jedno z najdroższych sposobów unieszkodliwiania osadów
ściekowych.
Generalnie o kierunkach wykorzystania decyduje znajomość charakterystyki osadów
i ich składu chemicznego.
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4.
4.1.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym
Analiza stanu aktualnego

Aktualnie działalność produkcyjno – usługowa podmiotów gospodarczych na terenie
Mielca związana jest generalnie z szeroko pojętym przetwórstwem przemysłowym, w którego
procesach wytwarzane są odpady przemysłowe, w tym komunalne.
Aktualny stan gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w Mielcu przedstawiono
w oparciu o dane rzeczywiste za rok 2003, zebrane poprzez ankietyzację podmiotów
gospodarczych (istotnych z punktu widzenia ilości wytwarzanych odpadów - lista firm
z Wydziału Inżynierii Miejskiej i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Mielcu),
a także na podstawie dostępnych danych z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 152
poz. 1737) od pierwszego stycznia 2003 roku istnieje obowiązek sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami przez
praktycznie wszystkich wytwórców odpadów. Na podstawie przekazywanych danych w urzędach
marszałkowskich tworzone są zintegrowane bazy danych dotyczące wytwarzania
i gospodarowania odpadami w województwie.
Według uzyskanych danych można ocenić, że w 2003 roku na terenie miasta
wytworzonych zostało 189 726,74 Mg odpadów przemysłowych, w tym około 2 882,52 Mg
odpadów niebezpiecznych.
Przedstawione dane należy uznać za nieco zaniżone z uwagi na fakt, że nie obejmują
wszystkich zakładów, gdyż:
• ankiety, dotyczące ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych nie dotarły do
wszystkich firm (lista nie zawierała drobnych wytwórców),
• nie wszystkie zakłady zwróciły wypełnione ankiety,
• Wojewódzka Baza Odpadów jest w trakcie tworzenia i nie zawiera pełnych
danych.
Na terenie miasta zlokalizowane jest składowisko odpadów przemysłowych, którego
zarządzającym jest spółka „EURO-EKO”, zlokalizowane w Mielcu przy ul. Wojska
Polskiego 3.
Ankietyzowane podmioty gospodarcze prowadzą gospodarkę odpadami zgodnie
z ustawą o odpadach na podstawie aktualnych decyzji na wytwarzanie, odzysk, zbieranie
i transport odpadów (załącznik nr 4). Na podstawie dostępnych danych można ocenić, że
gospodarka odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym w Mielcu jest prowadzona
prawidłowo.
Zbiórka i transport odpadów z sektora gospodarczego
Powstające odpady w obiektach przemysłowych są zbierane z reguły selektywnie,
w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, miejsce magazynowania
określają przepisy prawne. Transport odpadów z miejsc wytwarzania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odbywa się środkami transportu:
- wytwórców odpadów,
- właścicieli instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania,
- specjalistycznych firm transportowych.
Sposób transportu regulowany jest ustawą z dnia 28 październik 2002 r. o przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671).
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4.1.1. Odpady inne niż niebezpieczne
4.1.1.1. Ilości, rodzaje i źródła powstawania odpadów
Na podstawie zebranych danych można przyjąć, że na terenie Mielca w 2003 roku
wytworzono 186 844,22 Mg odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, które prawie
w 1,6 % zostały poddane procesom odzysku, a około 82,5 % zostało unieszkodliwione poza
składowaniem (składowanie < 15,9 %).
W tablicy 4.1 podano bilans wytworzonych odpadów i strukturę gospodarki odpadami
przemysłowymi, innymi niż niebezpieczne według podstawowych grup odpadów oraz
rodzajów odpadów wytwarzanych w największych ilościach w 2003 roku w Mielcu.
Tablica 4.1.

grupa

Bilans odpadów innych niż niebezpieczne wytworzonych w sektorze
gospodarczym na terenie Mielca w 2003 roku wraz ze strukturą gospodarki
odpadami
Rodzaj odpadu

Wytworzo
ne

Zebrane
[Mg]

[Mg]

Unieszkodli
-wione poza
składowani
em
[Mg]

Odzysk
[Mg]

1

2

3

4

5

6

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa,
upraw hydroponicznych,
rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa
oraz przetwórstwa żywności
Odpady z przetwórstwa drewna oraz
z produkcji płyt i mebli, masy
celulozowej, papieru i tektury
Odpady z przemysłu skórzanego,
futrzarskiego i tekstylnego
Odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania produktów
przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania,
obrotu i stosowania powłok
ochronnych (farb, lakierów, emalii
ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw
i farb drukarskich
Odpady z procesów termicznych
Odpady z kształtowania oraz
fizycznej i mechanicznej obróbki
powierzchni metali i tworzyw
sztucznych
Odpady z rozpuszczalników
organicznych, chłodziw i propelenów
(z wyłączeniem grup 07 i 08)
Odpady opakowaniowe; sorbenty,
tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte
w innych grupach

2 606,05

12,54

1 118,56

1 498,00

155 140,77

49,59

152 449,03

-

0,34

20,10

20,10

0,00

473,32

72,13

36,58

10,45

502,83

238,31

165,13

-

14 092,96
9 277,33

84,00

-

71,00
-

0,50

-

-

-

390,73

988,66

62,64

988,62

03
04
07
08

10
12

14
15
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1

16
17
19

20

2

3

Odpady nieujęte w innych grupach
618,53
2 262,95
Odpady z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej
Odpady z instalacji i urządzeń
1 442,63
służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody
do celów przemysłowych
35,27
Odpady komunalne łącznie
z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
Razem
186 844,22

4

5

6

378,7
978,42

39,79
45,25

144,07
-

165,59

53,76

117,65

464,25

198,58

124,79

3 452,35

154 189,42

2 954,58

Źródło: dane z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego oraz z podmiotów gospodarczych

Udział poszczególnych grup odpadów w ogólnym bilansie odpadów innych niż
niebezpieczne wytworzonych w sektorze gospodarczym przedstawiono na rys. 4.1.

1,2%

0,3%

0,2%
0,0003%

0,8%
1,4%

0,3%
5,0%
0,3%

7,5%

0,0002%

83,0%

2

Rys. 4.1.

3

4

7

8

10

12

14

15

16

17

19

20

Struktura wytwarzania odpadów według grup odpadów

Jak wynika z przedstawionych danych wśród odpadów innych niż niebezpieczne
wytworzonych w sektorze gospodarczym dominowały odpady:
•

grupy 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy
celulozowej, papieru i tektury, których wytworzono w ilości 155 140,77 Mg, co
stanowiło prawie 83 % ogółu wytworzonych odpadów przemysłowych innych
niż niebezpieczne w 2003 roku,

•

grupy 10 - odpady z procesów termicznych, których wytworzono w ilości
14 092,96 Mg, co stanowiło prawie 7,5 % ogółu wytworzonych odpadów
przemysłowych innych niż niebezpieczne w 2003 roku,
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•

grupy 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki
powierzchni metali i tworzyw sztucznych, których wytworzono w ilości
9 277,33 Mg, co stanowiło prawie 5 % ogółu wytworzonych odpadów
przemysłowych innych niż niebezpieczne w 2003 roku.

W odpadach grupy 03 około 96 % to kawałki drewna, zrzyny i trociny (Zakład Płyt
Wiórowych – MDF Krono -Wood Sp. z o.o.).
W znaczących ilościach wytworzono również odpady z procesów termicznych (kod
10 10 10 - 13 558 Mg w Elektrociepłowni Mielec Sp. z o.o.).
Powyżej 1 000 Mg wytworzono odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne
z grup 02, 17 i 19 – były to odpady z przetwórstwa żywności (RSM „ROLMLECZ”), odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (17
04 05 - żelazo i stal – PHUP „SDS”) i odpady z instalacji (19 12 10 – paliwo alternatywne
„EURO-EKO” Sp. z o.o.).
W pozostałych grupach odpadów wytworzono relatywnie mniejsze ilości, stanowiące
łącznie < 1,1 % ogółu wytworzonych i zbieranych odpadów przemysłowych.
Na rys. 4.2 przedstawiono strukturę wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne
według grup odpadów bez odpadu o kodzie 03 01 05 wytwarzanego i unieszkodliwianego
w spółce Krono-Wood (odpad ten nie był ujęty w PPGO i WPGO).

0,1%
1,8%

0,001%

1,1%

4,2%

6,7%

7,7%

6,7%

1,4%

0,001%

1,5%

27,3%
41,5%

2

Rys. 4.2.

3

4

7

8

10

12

14

15

16

17

19

20

Struktura wytwarzania odpadów według grup odpadów (bez odpadu o kodzie
03 01 05 wytwarzanego i unieszkodliwianego w KRONO-WOOD Sp. z o.o.)

Z obliczeń wynika, że nie uwzględniając odpadu 03 01 05 w bilansie odpadów innych
niż niebezpieczne, który jest unieszkodliwiany na miejscu we własnej kotłowni, w Mielcu
w 2003 roku wytworzono 33 997,12 Mg odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne,
które prawie w 8,7 % zostały poddane procesom odzysku, a około 5,2 % zostało
unieszkodliwione poza składowaniem.
W tablicy 4.2 przedstawiono wytwórców odpadów (odpowiedzi na ankiety) z sektora
gospodarczego w Mielcu z podziałem na rodzaje i ilości powstających odpadów w 2003 roku.
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Tablica 4.2.
L.p.

Wytwórcy odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003
roku

Wytwórca odpadów

1

2

1

Zakłady Narzędziowe
„PZL-Mielec”
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3

2

MELEX Sp. z o.o.
w upadłości
ul. Wojska Polskiego 3

Kod

Rodzaj odpadu

3

4

Ilość
[Mg]

Odbiorca – sposób
postępowania

5

6

03 01 05 Trociny, wióra, ścinki
drewna, płyta wiórowa

12,000

12 01 01 Odpady z toczenia
i piłowania żelaza oraz
jego stopów, wióra
12 01 03 Odpady z toczenia
i piłowania metali
nieżelaznych - wióra
12 01 15 Szlam z obróbki
metali

94,065

Kroonowod-Melnox
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wojska Polskiego 3
„Met-Kom”
Bratkowice (skup
złomu)

12 01 21 Zużyte materiały
szlifierskie
15 02 03 Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne
16 01 17 Metale żelazne-złom
16 01 18 Metale nieżelaznezłom
20 01 01 Papier i tektura

0,817

13,060
0,0220

0,182

Lubelska Agencja
Ochrony Środowiska
S.A.

61,475
5,190

„Met-Kom”
Bratkowice (skup
złomu)
punkt skupu
makulatury
PHUP „SDS” S.C.
39-300 Mielec
ul. Racławicka 5

0,885

12 01 01 Odpady z toczenia
i piłowania żelaza
i jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia
i piłowania metali
nieżelaznych
15 01 01 Opakowania z papieru
i tektury

36,300

15 01 03 Opakowania z drewna

0,400

15 01 04 Odpady
opakowaniowe metale
16 01 17 Metale żelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne

0,200
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„EURO-EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wolności 144
b.d.

1,400
2,100

64,000
0,700

PPUH „EKOPOLBUD”
35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze 26/75
„EURO-EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wolności 144
PHUP „SDS” S.C.
39-300 Mielec
ul. Racławicka 5
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
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1

2

3

Zakład Produkcyjny
„KAMAX-MIELEC”
S.A.
ul. Wojska Polskiego 3

4

3

4

07 02 13 Odpady tworzyw
sztucznych
15 01 01 Opakowania z papieru
i tektury
15 01 02 Opakowania
z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 05 Opakowania
wielomateriałowe
15 02 03 Zużyte czyściwo
16 02 16 Zużyte tonery
16 03 06 Odpady organiczne
(tworzywa sztuczne)
07 02 80 Wypływki gumowe

GEYER & HOSAJA
Zakłady
Gumowe
07 02 80 Ścier gumowy
w Mielcu Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
15 01 01 Makulatura

5

6

6,400

b.d.

20,000
14,540
0,400
3,492
0,497
0,020
2,073
96,65
196

8,54

15 01 01 Makulatura

15 01 02 Tworzywa sztuczne

9,58

15 02 03 Zużyte czyściwo

0,94

16 01 03 Zużyte opony

Mielec, sierpień 2004

244,66

„Geyer & Hosaja”
Sp. z o.o.
Zakłady Gumowe w
Przeworsku
39-200 Przeworsk
ul. Gorliczyńska 157
Skup Surowców
Wtórnych,
Malinie 572a
Chorzelów
PPUH „EKOPOLBUD”
35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze 26/75
PHU „ANPOL” S.C.
38-440 Iwonicz Zdrój
Ul. Zadwór 7
„EURO- EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
PPUH „EKOPOLBUD”
35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze 26/75
Skup Surowców
Wtórnych,
Malinie 572a
Chorzelów
PPHU „Wtórpol”
26-110 Skarżysko –
Kamienna
ul. Żurawia 1
„Inter –Recykling”
32-540 Trzebinia
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1

2

3

4

4

16 01 03 Zużyte opony
GEYER & HOSAJA
Zakłady
Gumowe
w Mielcu Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3

5

Miejska Komunikacja
Samochodowa
Sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 12
Miejska Komunikacja
Samochodowa
Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12

6

Onduline Production
Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

7

Wytwórnia Aparatury
Wtryskowej „PZLMielec” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

5

6

„Grand Polska”
Sp. z o.o.
Warszawa
Ul. Księcia Ziemowita
59
BOC Recykling S.C.
Dąbrowa Górnicza
Ul. Łąkowa 30
Cementownia
Małogoszcz
Ul. Warszawska 110
b.d.

15 02 03 Zużyty materiał
0,500
filtracyjny, tkaniny do
wycierania, odzież
ochronna
15 01 01 Opakowania z papieru
0,200
i tektury
16 01 03 Zużyte opony
4,000
16 01 12 Okładziny hamulcowe
0,500
16 01 06 Pojazdy wycofane
8,0
z eksploatacji nie
zawierające
elementów
niebezpiecznych
16 01 19 Tworzywa sztuczne
0,100
0,400
16 01 99 Inne nie wymienione
odpady gumowe
(złom ochraniaczy,
dętki, uszczelki)
17 04 05 Żelazo i stal
11,0
206,855 MPGK Sp. z o.o.
03 03 07 Mechaniczne
Ul. Wolności 44
wydzielone odrzuty z
39-300 Mielec
przeróbki makulatury i
tektury
15 02 03 Sorbenty, materiały
0,153 FUH „EKO-TOP”
filtracyjne, tkaniny do
Sp. z o.o.
wycierania i ubrania
35-078 Rzeszów
ochronne
ul. Hetmańska 120
17 04 05 Żelazo i stal
41,600 „EURO-MAG”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wojska Polskiego 3
10 10 03 Zgary i żużle
1,780 F.H „KOWAR”
odlewnicze
37-200 Przeworsk
ul. Grzęska 357
12 01 01 Odpady z toczenia
183,315 „EURO-MAG”
i piłowania żelaza
Sp. z o.o.
i jego stopów
39-300 Mielec
Ul. Wojska Polskiego 3
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1

2

7

Wytwórnia Aparatury
Wtryskowej „PZLMielec” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3
Wytwórnia Aparatury
Wtryskowej „PZLMielec” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

8

9

3

4

5

12 01 01 Odpady z toczenia
i piłowania żelaza
i jego stopów
12 01 02 Cząstki i pyły żelaza
oraz jego stopów
(złom stalowy)

5,400

12 01 03 Odpady z toczenia
i piłowania metali
nieżelaznych

5,990

12 01 21 Zużyte materiały
szlifierskie inne niż
w grupie 12 01 20

0,500

20 01 01 Papier i tektura

0,200

6

„KOLOR-METAL”
T. Pacyna
35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 7
PHUP „SDS” S.C.
39-300 Mielec
ul. Racławicka 5
„EURO-MAG”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wojska Polskiego 3
F H „ Spawotech”
40-597 Katowice
ul. W. Pola 25/17
„EURO-MAG”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wojska Polskiego 3
FH „KOWAR”
37-200 Przeworsk
ul. Grzęska 357
„WOJTRANS”
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski
ul. Żabia 35
PPUH „EKOPOLBUD”
35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze 26/75

„AUTOPART”
15 01 01 Opakowania z papieru
0,720 ZUOK
Fabryka Akumulatorów
i tektury
39-300 Mielec
Sp. z o.o.
15 01 02 Opakowania z
0,723 Ul. Wolności 171
Al. Kwiatkowskiego 2a
tworzyw sztucznych
„KIRCHHOFF
08 03 18 Odpadowy toner
0,01107 „Xerima”
Polska”
z drukarek
39300 Mielec
Sp. z o.o.,
i kserokopiarek
ul. Potockiego B
ul. Wojska Polskiego 3
laserowych, wkłady do
FUH „EKO-TOP”
drukarek
Sp. z o.o.
atramentowych
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
12 01 01 Wióra żelaza i jego
17,833 „KRAW-MIX”
stopów
Krawiec Grzegorz
39-308 Wadowice
Górne
ul. Wierzchowiny 11
12 01 02 Złom stalowy (cząstki
7
„Wtórstal”
i pyły żelaza i jego
379,826 Przedsiębiorstwo
stopów)
Surowców Wtórnych
37-450 Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 19
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1

2

9

„KIRCHHOFF Polska”
Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3

3

4

12 01 02 Złom stalowy (cząstki
i pyły żelaza i jego
stopów)

12 01 03 Wióry (Odpady
powstałe z toczenia
metali nieżelaznych)
12 01 04 Złom metali
nieżelaznych (Cząstki
i pyły metali
nieżelaznych)

12 01 17 Odpady powstałe
podczas obróbki
metali - szlamy
12 01 21 Zużyte materiały
szlifierskie - ściernice
15 01 01 Odpady opakowań
papieru i tektury

5

6

„KRAW-MIX”
Krawiec Grzegorz
39-308 Wadowice
Górne
ul. Wierzchowiny 11
„WTÓRMET
RECYKLING”
Sp. z o.o.
41-922 Radzionków
ul z. Nałkowskiej 6
0,656 „KRAW-MIX”
Krawiec Grzegorz
39-308 Wadowice
Górne
ul. Wierzchowiny 11
168,203 „KRAW-MIX”
Krawiec Grzegorz
39-308 Wadowice
Górne
ul. Wierzchowiny 11
„Metkom” T.
Maszczuk
36-055 Bratkowice 181
FUH „EKO-TOP”
0,13
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
0,040 ul. Hetmańska 120
12,595

PPUH „EKOPOLBUD”
35-309 Rzeszów
ul. Podwisłocze 26/75
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

15 01 02 Odpady opakowań
3,969
z tworzyw sztucznych
(zużyta folia i koszulki
foliowe oraz
pojemniki)
131,133 pracownicy
15 01 03 Odpady drewna –
drewno z rozbitych
podestów
transportowych
15 01 04 Zużyte opakowania
0.129 FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
z metalu (puszki po
35-078 Rzeszów
farbach, smarach
ul. Hetmańska 120
i rozpuszczalnikach)
15 01 05 Opakowania
0,3
wielomateriałowe
(papier pakowny,
woskowany i
foliowany)
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1

2

9

„KIRCHHOFF Polska”
Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3

10

3

4

15 02 03 Zużyta odzież
ochronna,
zanieczyszczone
wkłady filtracyjne do
wody i powietrza
16 02 16 Elementy usunięte
z zużytych urządzeń
inne niż w grupie 16
02 15 (Zużyte części
elektroniczne
i elektryczne)
19 09 05 Zużyte żywice
dejonizujące
(jonowymienne) ze
zmiękczania wody
Zakład Utylizacji
16 01 03 Zużyte opony
Odpadów
i ogumienie
Komunalnych (ZUOK) 19 12 01 Papier i tektura
Sp. z o.o.
Ul. Wolności 171

19 12 02 Elementy metalowe
19 12 04 Tworzywa sztuczne

19 12 05 Szkło

5

6,042

6

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

0,108

0,0285

13,000

b.d.

65,000

EURO- EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
„KAMA”
Kraków
b.d.

5,000
22,000

FHU „ EKO TEAM”
Pustków
„EKO MODO”
Mielec
„EKO ŚWIAT”
Ropczyce
Przetwórstwo
Tworzyw
Sztucznych.
Krzęcin
„MG-PLAST”
Gorlice
„ARTFOL”
Kolbuszowa
FHUP
„WIBORECYKLING’
Chorzelów
Firma „SINOMA”
Kraków
100,000 „Recykling Centrum”
Jarosław
„LUMBAR-EKO”
Pruszcz Gdański
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1

2

11

Krono-Wood Sp. z o.o.
Płyty Wiórowe - MDF
ul. Wojska Polskiego 3

3

4

03 01 05 Odpady płyty
wiórowej
Kawałki drewna,
zrzyny, trociny
03 01 99 Papier zaklejony
08 04 10 Filtry zaklejone

16 01 03 Zużyte opony

12

13

14

Zakłady Elektroniki
i Mechaniki
Precyzyjnej R&G
Sp. z o.o.
ul. Traugutta 7
Plastic Factory „COBI”
S.A.
Ul. Wojska Polskiego 3

Elektrociepłownia
„MIELEC” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

Złom kolorowy
Złom stalowy
Odpady z tworzyw
sztucznych
15 01 01 Tektura z opakowań
12 01 05 Odpady z tworzyw
sztucznych

5

6

3 897,10 spalanie we własnej
148 520 kotłowni
430,000 „EURO- EKO”
487,200 Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
32,000 „EURO- EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
0,500
b.d.
2,000
0,400
0,600
6,000

ZPUH Warszawa
„EURO-KORK”
Bielczany
Zakład Tworzyw
Sztucznych
Kutyły k/Niska
15 01 02 Odpady z folii
0,330 GS Mielec
„ATOL” Kraków
20 01 01 Papier i tektura
73,500 GS Mielec
„POLGRYF-PAK”
Dębica
13 558,0 Firmy transportowo10 01 01 Żużle, popioły i pyły
budowlane oraz
z kotłów z
odbiorcy indywidualni
wyłączeniem 10 01 04
16 01 18 Metale nieżelazne
0,780 „SKAW-MET”
(złom)
Skawina
17 01 01 Zmieszane odpady
58,000 Odbiorcy indywidualni
betonu i gruzu
17 04 05 Żelazo i stal (złom)
166,000 „METBIX”
39-300 Mielec
17 06 04 Materiały izolacyjne
1,500 FUH „EKO-TOP”
inne niż 17 06 01 i 17
Sp. z o.o.
06 03 (wełna
35-078 Rzeszów
mineralna)
ul. Hetmańska 120
19 09 03 Osady z
4,000 Wykorzystywane we
dekarbonizacji wody
własnym zakresie jako
sorbent do odsiarczania
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1

15

16

17

18

2

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 3

Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
„PZL-Mielec”
Sp. z o.o.
Grupa Zasada
Ul. Wojska Polskiego 3

Henryk Bury-Mielec”
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4

Szpital Powiatowy
ul. Żeromskiego 22

3

4

10 01 01 Żużle, popioły i pyły
z kotłów z
wyłączeniem 10 01 04
12 01 02 Inne odpady żelaza i
jego stopów
16 01 03 Zużyte opony
17 04 05 Żelazo i stal
07 02 13 Odpady z tworzyw
sztucznych

5

6

15,000

b.d.

104,000
0,020
8,600
0,770

15 01 01 Opakowania z papieru
i tektury

0,340

15 02 03 Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
robocze
16 01 17 Metale żelazne

0,040

12 01 01 Odpady z toczenia
i piłowania żelaza i
jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia
i piłowania metali
nieżelaznych
12 01 05 Odpady z tworzyw
sztucznych
12 01 17 Odpady poszlifierskie
12 01 99 Złom metali
kolorowych
15 01 01 Odpady
opakowaniowe
z papieru i tektury
15 01 02 Odpady
opakowaniowe
z tworzyw sztucznych
16 01 03 Zużyte opony
17 04 05 Żelazo i stal
17 02 02 Stłuczka szklana
17 02 03 Tworzywa sztuczne

1,800
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1,000

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc
Chłopska”
39-300 Mielec
ul. Piaskowa
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
PHUP „SDS” S.C.
39-300 Mielec
ul. Racławicka 5
b.d.

12,000
18,000
0,300
16,732
12,300
3,200
0,400
14,063
6,500
5,040

b.d.
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1

19

2

Rolnicza Spółdzielnia
Mleczarska
„ROLMLECZ”
W Radomiu
Zakład Mleczarski w
Mielcu
Ul. Racławicka 6

3

4

02 05 02 Osad z oczyszczalni
ścieków
02 05 80 Odpadowa serwatka
10 01 01 Żużle, popioły i pyły
z kotłów z
wyłączeniem 10 01 04
10 01 02 Popioły lotne z węgla
15 01 02 Opakowania z
tworzyw sztucznych
16 01 03 Zużyte opony
16 01 99 Odpady gumowe
(dętki)
20 01 01 Makulatura

20 02 01 Odpady z ogrodów
i parków ulegające
biodegradacji - trawy

5

6

3,000

poletko osadowe
oczyszczalnia ścieków
2 589,8 prywatni odbiorcy
dostawcy mleka
70,000 Składowisko własne –
prywatni odbiorcy
dostawcy mleka
1,000 (utwardzanie dróg)
3,782 „EKO-MODO”
39-300 Mielec
ul. Racławicka 6
0,600 TARGUM
39-300 Mielec
ul. Racławicka 3
0,072 PHUP „SDS” S.C.
39-300 Mielec
ul. Racławicka 5
0,560 Onduline Production
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
Ul. Wojska Polskiego 3
0,100 spalanie w kotłowni
własnej

Źródło: dane z podmiotów gospodarczych
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W tablicy 4.3 podano głównych wytwórców odpadów przemysłowych innych niż
niebezpieczne w Mielcu.
Tablica 4.3.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Główni wytwórcy odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w Mielcu
w 2003 roku
Nazwa przedsiębiorstwa

Zakłady Narzędziowe „PZL-Mielec” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
MELEX Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wojska Polskiego 3
Zakład Produkcyjny „KAMAX-MIELEC” S.A., ul. Wojska Polskiego 3
GEYER & HOSAJA. Zakłady Gumowe w Mielcu Sp. z o.o., ul. Wojska
Polskiego 3
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12
Onduline Production Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Sp. z o.o., ul. Wojska
Polskiego 3
„AUTOPART”Fabryka Akumulatorów Sp. z o.o., Al. Kwiatkowskiego 2a
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171
Krono-Wood Sp. z o.o. Zakład Płyt Wiórowych - MDF
ul. Wojska Polskiego 3
Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. ,ul. Traugutta 7
Plastic Factory „COBI” S.A., ul. Wojska Polskiego 3
Elektrociepłownia „MIELEC” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 3
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PZL-Mielec” Sp. z o.o. Grupa
Zasada, ul. Wojska Polskiego 3
Henryk Bury-Mielec” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4
Szpital Powiatowy
ul. Żeromskiego 22
Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska „ROLMLECZ”
w Radomiu
Zakład Mleczarski w Mielcu
ul. Racławicka 6

Ilość
odpadów
[Mg/rok]
137,580
105,100
47,422
603,11
24,700
248,608
197,185
1,443
7 721,004
205,000
153 366,300
3,500
79,83
13 788,28
127,620
2,150
78,795
11,54
2 668,914

Źródło: dane z podmiotów gospodarczych

Największymi wytwórcami odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne na
terenie Mielca są: Krono-Wood Sp. z o.o. Zakład Płyt Wiórowych - MDF, Elektrociepłownia
„MIELEC” i KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. Zakłady te wytworzyły łącznie 174,9 tys. Mg
odpadów, co stanowiło około 93,6 % ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych
w mieście.
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4.1.1.2.

Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych innych
niż niebezpieczne

Instalacje do odzysku
W Mielcu działalność w zakresie odzysku odpadów przemysłowych innych niż
niebezpieczne prowadzona jest przez 2 podmioty gospodarcze - tablica 4.4
Tablica 4.4.

Lp.
1

1

2

Instalacje i podmioty gospodarcze prowadzące odzysk odpadów przemysłowych
i innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku

Nazwa zakładu
2

TARGUM
Róg, Zieliński
Sp. jawna
39-300 Mielec
ul. Racławicka 3
„EKO –MODO”
Dziewit Zbigniew
Recykling Tworzyw
Sztucznych
39-300 Mielec
ul. Racławicka 6

Kod
odpadu
3

Ilość
odpadów
[Mg]
Uwagi [sposób zagospodarowania]
Rodzaj odpadu
4

16 01 03
19 12 04

Zużyte opony (R5)
Tworzywa sztuczne i guma
(R11)
Urządzenie do bieżnikowania opon
07 02 13

Odpady z tworzyw
sztucznych

Wydajność
instalacji
[Mg/rok]

5

6

269,25
47,85

300

41,80

2 000

15 01 02

Opakowania z tworzyw
1 586,80
sztucznych (R11)
Linia technologiczna do recyklingu PET (MT-500) o wydajności 200
Mg/miesiąc, odzysk z całego kraju odpadów 15 01 02 i 07 02 13

Na podstawie uzyskanych danych można ocenić, że w 2003 roku procesom odzysku
prowadzonym w instalacjach przez powyższe podmioty gospodarcze poddanych zostało
około prawie 2,0 tys. Mg odpadów.
Instalacje do unieszkodliwiania
W Mielcu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przemysłowych innych
niż niebezpieczne prowadzone jest przez 3 podmioty zestawione w tablicy 4.5.
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Tablica 4.5.

Lp.
1

1

Instalacje i podmioty gospodarcze prowadzące unieszkodliwianie odpadów
przemysłowych innych niż niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku

Nazwa zakładu

Kod
odpadu

2

3

Ilość
odpadów
[Mg]
Uwagi [sposób zagospodarowania]
Rodzaj odpadu
4

5

Wydajność
instalacji
[Mg/rok]
6

30 000
„EURO-EKO”
03 01 81 Odpady z chemicznej
Sp. z o.o.
przeróbki drewna inne niż
39-300 Mielec
wymienione w 03 01 80*
ul. Wojska Polskiego 3 Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ścieków sanitarnych,

osadników uśredniających
Zawiesiny wodne farb lub
lakierów inne niż
wymienione w 08 01 19
Oczyszczalni ścieków przemysłowych N-9
02 01 04 Odpady z tworzyw
sztucznych
02 03 04 Surowce i produkty
nienadające się do spożycia
i przetwórstwa
03 01 01 Odpady z kory i korka
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki,
drewno, płyta wiórowa i
fornir inne niż wymienione
w 03 01 04
03 01 99 Inne niewymienione odpady
04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej
zawierające chrom (wióry,
obcinki, pył ze szlifowania
skór)
04 02 09 Odpady z polerowania
i wykańczania
07 02 13 Odpady z tworzyw
sztucznych
07 02 80 Odpady z przemysłu
gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 05 99 Inne niewymienione odpady
08 01 12 Odpady farb i lakierów inne
niż wymienione w 08 01 11
08 01 18 Odpady z usuwania farb
i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 17
08 01 99 Inne niewymienione odpady
08 02 01 Odpady proszków
powlekanych
08 03 99 Inne niewymienione odpady
08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa
inne niż wymienione w 08 04
99
15 01 01 Opakowania z papieru
i tektury

300

08 01 20
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8,00

24 000

8,72
6,45
1,438

34,68
22,08

4,72
26,672
10,00
11,30
0,80
7,837
2,83
0,029
91,745
2,78
144,95
11,41
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1

2

3

1

„EURO-EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3

15 01 02

2

4

5

6

Opakowania z tworzyw
48,66
sztucznych
15 01 05 Opakowania
12,758
wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszone odpady
0,358
opakowaniowe
15 02 03 Sorbenty, materiały
10,335
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne inne niż
wymienione w 15 02 02
16 01 03 Zużyte opony
28,546
16 01 19 Tworzywa sztuczne
22,329
16 01 22 Inne niewymienione
0,355
elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
1
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne
0,825
niż wymienione w 16 03 03,
16 03 80
17 02 03 Tworzywa sztuczne
1,13
17 03 80 Odpadowa papa
34,23
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż
24,97
wymienione w 17 06 01 i 17
06 03
19 05 99 Inne niewymienione odpady
5,42
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
66,26
20 01 99 Inne niewymienione frakcje
264,77
zbierane w sposób
selektywny
Instalacja do produkcji paliw alternatywnych
Krono-Wood Sp. z o.o. 03 01 05 Trociny, wióry,ścinki,
152 417
39-300 Mielec
drewno, płyta wiórowa
ul. Wojska Polskiego 3
i fornir inne niż

wymienione w 03 01 04*
3

Rolnicza Spółdzielnia
Mleczarska
ROLMLECZ
w Radomiu.
Zakład Mleczarski
w Mielcu
39-300 Mielec
ul. Racławicka 6

Kotłownia spalająca odpady o mocy około 20 MW
02 05 80 Odpadowa serwatka (D8)
1 089,773
Oczyszczalnia ścieków
02 05 02 Osady z zakładowych

300 m3/d

11,25

oczyszczalni ścieków (D4)
Poletka osadowe oczyszczalni ścieków

Instalację, o największej wydajności, do unieszkodliwiania odpadów, posiada spółka
„EURO-EKO”, jest to Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych. W 2003 roku przetwarzano
tam około 1 000 Mg odpadów miesięcznie, dostarczanych przede wszystkim z SSE „EUROPARK Mielec”. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych jest w stanie przetworzyć około 24
tys. Mg odpadów rocznie.
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Opis instalacji do unieszkodliwiania odpadów
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna ścieków sanitarnych, osadników
uśredniających
Opis stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów
Odpady o niskim stężeniu formaldehydu, po podwyższeniu odczynu pH do wartości
7-9, oczyszczane były w przewoźnej stacji odwadniania i zagęszczania osadów. Proces
prowadzony był z zastosowaniem flokulantów. Powstające odcieki kierowane były do
kanalizacji sanitarnej i następnie wspólnie ze ściekami sanitarnymi były oczyszczane
w pełnym procesie mechaniczno-biologiczno-chemicznym.
Powstające w wyniku odwadniania osady (kod 03 01 82) były przeznaczone do
produkcji paliwa alternatywnego.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Szczelne poletka osadowe (4 szt.) zlokalizowane w rejonie oczyszczalni ścieków
sanitarnych o łącznej powierzchni 800 m2 i pojemności 1 200 m3.
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych
Opis stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów
Surowiec bazowy do produkcji paliwa stanowiły trociny i odpady palne. Do surowca
bazowego dodawane były odpady inne niż niebezpieczne w proporcji 50 % : 50 %. Proces
produkcyjny ustawiany był w oparciu o badania laboratoryjne określające skład
poszczególnych odpadów w paliwie oraz jakość wyprodukowanego paliwa, głównie
określana była wartość opałowa. Linie produkcyjna składa się z urządzeń: rozdrabniających,
transportowych oraz mieszających.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Zasieki magazynowe znajdują się w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych
na terenie SSE „EURO-PARK Mielec”. Zasieki posiadają wybetonowane podłoże,
wyposażone w łapacze olejów i osadniki zanieczyszczeń stałych, zadaszone i ogrodzone
siatką o wysokości 3,0 m dla selektywnego magazynowania:
- odpadów palnych (paliwo alternatywne) - 19 12 10,
- innych odpadów (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne –19 12 11*
Miejsce magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne są zasieki magazynowe
o łącznej powierzchni magazynowania 493,0 m2 i pojemności łącznej około 1 000 m3:
- zasiek magazynowy odpadu bazowego o wymiarach 10 m x 25 m,
- zasieki magazynowe (3 szt.) odpadów innych niż niebezpieczne, przed rozdrobnieniem,
każdy o wymiarach 9,0 m x 9,0 m,
- zasieki magazynowe (2 szt.) odpadów innych niż niebezpieczne, przed rozdrobnieniu,
każdy o wymiarach 9,0 m x 9,0 m.
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Racławickiej 6 opisano w rozdziale 3.3.3.
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4.1.1.3.

Składowiska odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne
i obojętne
Aktualnie na terenie miasta Mielca istnieje jedno składowisko odpadów
przemysłowych innych niż niebezpieczne (posiada wydzieloną część na odpady
niebezpieczne), które zlokalizowane jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarządcą
składowiska jest firma „EURO-EKO” Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3.
Spółka jest własnością Agencji Przemysłu w Warszawie.
Składowisko zostało uruchomione w 1991 roku, a przewidywane jego zamknięcie
wyznaczono na rok 2015.
Stan formalno-prawny i dane techniczne składowiska odpadów przemysłowych
przedstawiono w tablicy 4.6.
Tablica 4.6.

Decyzja
Pozwolenie na
budowę
Instrukcja
eksploatacji

Stan formalno-prawny działania składowiska i dane techniczne odpadów
przemysłowych w Mielcu
Numer

Data

V-8381/1/6/87

12-021987 r.

Ś.R.IV.6623/1/21/6/02
zmiana
Ś.R.IV.6623/1/1/7/03

21-012003 r.
28-032003 r.

Organ wydający
Urząd Wojewódzki- Wydział
Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki,
Architektury
i Nadzoru Budowlanego
Wojewoda Podkarpacki

Pozwolenie na
w pozwoleniu na budowę nie było
----użytkowanie
obowiązku uzyskania tego pozwolenia
Przegląd
02-10Ś.R.IV.6623/1/5/31/3/03
Wojewoda Podkarpacki
ekologiczny
2003 r.
Zakres prowadzonej działalności - odbiór i składowanie odpadów.
Charakter składowiska – regionalne
Dane techniczne składowiska:
Powierzchnia
Cztery komory – każda o objętości –
całkowita, [ha]
- 0,0808 (wykorzystana 0,0728)
1
145 m3
Pojemność
3
[m ]
- 4 580,0
Zamknięcie składowiska - zabetonowanie wypełnionych komór
Odpady są składowane selektywnie:
Zbiornik I – komora a i b odpady inne niż niebezpieczne
Zbiornik II – komora a i b odpady niebezpieczne

Jest to składowisko nadpoziomowo-podpoziomowe. Teren składowiska jest
ogrodzony, posiada zamykaną bramę. Lokalizacja składowiska - w obrębie lotniska dodatkowo zabezpiecza składowisko przed nieuprawnionym składowaniem odpadów (wjazd
na teren lotniska jest zamykany i kontrolowany przez Służby Kontroli Lotniska). Składowisko
jest otwarte w dni robocze od godziny 7.00 do 15.00.
Składowisko posiada ściany żelbetowe o grubości 30-60 cm (dno o grubości 60 cm), ściany
i dno zaizolowane warstwą chemoutwardzalną. Odcieki ze składowiska gromadzone są
w studzienkach, następnie odpompowywane i poddawane procesowi neutralizacji.
Składowisko wyposażone jest w:
- wagę,
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-

drenaż wewnętrzny komór,
drenaż terenowy,
sieć piezometrów (16 szt.).

Rodzaje składowanych odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne podano
w tablicy 4.7.
Tablica 4.7.

Odpady inne niż niebezpieczne deponowane na składowisku odpadów
przemysłowych

Zbiornik I - komora a - odpady z grupy 08
Kod
08 01 12
08 01 14
08 01 18
08 02 01
08 04 10

Rodzaj odpadu
Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01
11
Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione
w 08 01 13
Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż
wymienione w 08 01 17
Odpady proszków powlekających
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione
w 08 04 09

Zbiornik I - komora b - odpady z grupy 19
Kod
19 01 12
19 01 18
19 02 03
19 02 06
19 04 01
19 08 12
19 08 14
19 09 05
19 12 12
19 13 02
19 13 04
19 13 06

Rodzaj odpadu
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione
w 19 01 11
Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione
w 19 01 17
Wstępnie przemieszane odpady składające się
wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 02 05
Zeszklone odpady
Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11
Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż
wymienione w 19 13 01
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż
wymienione w 19 13 03
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż
wymienione w 19 13 05
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Zasady eksploatacji składowiska
Na składowisku prowadzona jest wymagana przepisami dokumentacja składowiska tj.
ilościowa i jakościowa ewidencja przyjmowanych odpadów, według obowiązującego
katalogu odpadów. Odpady są przyjmowane na podstawie karty przekazania odpadu.
Czynności związane z eksploatacją składowiska odpadów zapisywane są w prowadzonej
Książce Eksploatacji Składowiska Odpadów.
Na składowisko nie przyjmowane były odpady:
• nadające się do gospodarczego wykorzystania,
• o uwodnieniu większym niż 60 %,
• zaolejone,
• o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwo palnych lub
łatwopalnych,
• wydzielające duszące lub trujące opary,
• grożące skażeniem promieniotwórczym,
• grożące zakażeniem – odpadów medycznych lub weterynaryjnych.
Obsługa składowiska odmawia przyjęcia odpadów:
• o nieznanym składzie,
• o składzie niezgodnym z informacją podaną w karcie przekazania odpadu,
• dostarczonych bez wymaganego opakowania, z wyjątkiem odpadów nie wymagających
opakowania.
Na składowisko mogą być przyjmowane tylko te rodzaje odpadów, które określa
obowiązująca decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów.
Segregacja i selektywność składowania uwzględnia właściwości i skład chemiczny
odpadu. Przy wyborze zbiornika i komory uwzględnia się:
• wspólne składowanie odpadów o podobnym charakterze, celem uniknięcia reakcji
pomiędzy składnikami poszczególnych odpadów, mogących negatywnie oddziaływać
na środowisko,
• możliwość przyszłego ich przemysłowego wykorzystania,
• rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (dopuszczone
ustawowo).
Dla każdego rodzaju odpadu określony jest numer zbiornika i komory.
Rodzaje i ilości zdeponowanych na składowisku w 2003 roku odpadów
przemysłowych innych niż niebezpieczne zamieszczono w tablicy 4.8.
Tablica 4.8.
Kod
odpadów
08 04 10
19 08 14

Rodzaj i ilość odpadów zdeponowanych na składowisku odpadów
przemysłowych w 2003 r.
Rodzaj odpadów
Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09*
Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
inne niż wymienione w 19 08 13*
Razem

Ilość,
[Mg]
26,2693
48,70
74,9693

Wykaz dostawców odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne na
składowisko podano w tablicy 4.9.
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Tablica 4.9.
Lp.
1

2

3

4

Wykaz dostawców, rodzaj i ilość odpadów składowanych w 2003 roku
Kod

Ilość,
[Mg]

19 08 14

12,4000

19 08 14

36,3000

Odpadowe kleje i szczeliwa inne
niż wymienione w 08 04 09

08 04 10

24,7100

Odpadowe kleje i szczeliwa inne
niż wymienione w 08 04 09

08 04 10

1,5593

Dostawca - adres
„EURO-EKO” Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Polskie Zakłady Lotnicze
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
„KRONO-WOOD”
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Exbud – Rzeszów
Rudna Mała 47
36-060 Głogów Małopolski

Rodzaj odpadu
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania
ścieków
przemysłowych
inne
niż
wymienione w 19 08 13
Szlamy z innego niż biologiczne
oczyszczania
ścieków
przemysłowych
inne
niż
wymienione w 19 08 13

Razem
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4.1.2. Opady niebezpieczne
4.1.2.1. Ilości, rodzaje i źródła powstawania odpadów
Bilans odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem niebezpiecznych odpadów
medycznych) wchodzących w strumień odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
przedstawiono na podstawie rzeczywistych uzyskanych danych bezpośrednio od wytwórców
odpadów, a także na podstawie dostępnych danych z Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie. Według uzyskanych informacji można ocenić, że w 2003 roku na terenie
Mielca w sektorze gospodarczym wytworzonych zostało 2 882,52 Mg odpadów
niebezpiecznych.
W tablicy 4.10 przedstawiono bilans i strukturę gospodarki odpadami
niebezpiecznymi wytworzonymi w sektorze gospodarczym na terenie Mielca w 2003 roku
według podstawowych grup odpadów.
Tablica 4.10. Bilans i struktura gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na
terenie Mielca w 2003 r.
grupa

1

07
08

10
11

12

13
14
15

16

Rodzaj odpadu

Wytworzone
[Mg]

2

3

Odpady z produkcji, przygotowania,
0,67
obrotu i stosowania produktów
przemysłu chemii organicznej
Odpady z produkcji, przygotowania,
0,05
obrotu i stosowania powłok
ochronnych (farb, lakierów, emalii
ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw
i farb drukarskich
Odpady z procesów termicznych
140,60
496,83
Odpady z chemicznej obróbki
i powlekania powierzchni metali oraz
innych materiałów i z procesów
hydrometalurgii metali nieżelaznych
Odpady z kształtowania oraz
54,95
fizycznej i mechanicznej obróbki
powierzchni metali i tworzyw
sztucznych
Oleje odpadowe i odpady ciekłych
58,49
paliw
Odpady z rozpuszczalników
2,55
organicznych, chłodziw i propelenów
(z wyłączeniem grup 07 i 08)
14,61
Odpady opakowaniowe; sorbenty,
tkaniny do wycierania, materiały
filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte
w innych grupach
Odpady nieujęte w innych grupach
2 073,53
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Zebrane
[Mg]

Unieszkodliwione poza
składowanie
m
[Mg]

Odzysk
[Mg]

4

5

6

46,74

-

-

-

-

-

-

-

-

40,10

40,88

-

-

0,49

-

-

-

-

-

0,01

-

80,92

0,29

-
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1

17
19

20

2

3

Odpady z budowy, remontów
37,60
i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej
1,98
Odpady z instalacji i urządzeń
służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody
do celów przemysłowych
0,66
Odpady komunalne łącznie
z frakcjami gromadzonymi
selektywnie
Razem
2 882,52

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167,76

41,67

0,00

Źródło: dane z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego oraz z podmiotów gospodarczych

0,02%

0,02%

0,1%

0,002%

1,3%

4,9%

17,2%
1,9%

2,0%
0,1%
71,9%

7

Rys 4.3.

8

10

0,5%

11

12

13

14

15

16

17

19

20

Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Mielcu w 2003 r.

Z przedstawionych danych wynika (tablica 4.10 i rys. 4.3), że w największych,
dominujących ilościach wytworzone zostały odpady z grupy 16, w szczególności odpady
o kodzie 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe – 2 073,53 Mg. Stanowiło to około 72 %
ogółu wytworzonych w 2003 roku odpadów niebezpiecznych, których głównym wytwórcom
– 1 986,1 Mg była Fabryka Akumulatorów „AUTOPART” Sp. z o.o.
Prawie wszystkie wytworzone odpady odbierane były przez specjalistyczne firmy
i przekazywane do unieszkodliwiania lub częściowego odzysku poza terenem miasta.
W tablicy 4.11 przedstawiono wykaz wytwórców oraz rodzaje i ilości wytworzonych
przez nich odpadów niebezpiecznych w 2003 roku.
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Tablica 4.11. Wytwórcy odpadów niebezpiecznych (z wyjątkiem odpadów medycznych
i weterynaryjnych) oraz rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w Mielcu w 2003
r.
L.p. Wytwórca odpadów
Kod
Rodzaj odpadu
Ilość
Odbiorca – sposób
[Mg]
postępowania
1

1

2

2

3

4

Zakłady Narzędziowe
11 03 02 Zużyte sole
„PZL-Mielec”
hartownicze
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3 11 01 07 Alkalia trawiące
(Ścieki)
12 01 09 Odpadowe emulsje
i roztwory z obróbki
metali niezawierające
chlorowców
13 02 05 Mineralne oleje
silnikowe,
przekładniowe
i smarowe nie
zawierające związków
chlorowo
organicznych
20 01 21 Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć
MELEX Sp. z o.o.
12 01 09 Odpadowe emulsje
w upadłości
i roztwory z obróbki
ul. Wojska Polskiego 3
metali niezawierające
chlorowców
12 01 14 Szlamy z obróbki
metali zawierające
substancje
niebezpieczne
13 02 05 Mineralne oleje
silnikowe,
przekładniowe
i smarowe
niezawierające
związków
chlorowcoorganicznyc
h
14 06 03 Wodne ciecze myjące

15 02 02 Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
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5

6

0,135

Lubelska Agencja
Ochrony Środowiska
S.A.
„EURO-EKO”
Sp. z o.o.
39-300 Mielec
ul. Wojska polskiego 3

10,200
1,718

0,071

Rafineria „JEDLICZE”

0,028

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
„EURO-EKO”
Sp. z o. o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

0,800

0,440

0,710

0,153

0,023

„EURO-EKO” Sp. z o.
o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
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1

2

2

MELEX Sp. z o.o.
w upadłości
ul. Wojska Polskiego 3

3

4

5

GEYER & HOSAJA
Zakłady Gumowe
w Mielcu Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
Miejska Komunikacja
Samochodowa
Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 12

Onduline Production
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3

3

4

5

16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające elementy
niebezpieczne inne niż
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12
(Zużyte świetlówki)
16 06 01 Baterie i akumulatory
ołowiowe
13 02 08 Przepracowany olej

0,005

13 02 08 Zużyte oleje
przekładniowe,
silnikowe i smarowe
13 05 02 Szlamy
odwadnianiania
olejów w separatorach
15 02 02 Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
16 01 07 Zużyte filtry olejowe
16 01 13 Płyny hamulcowe
16 01 14 Płyny zapobiegające
zamarzaniu
zawierające
niebezpieczne
substancje
16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające
niebezpieczne element
(zużyte świetlówki)
16 06 01 Baterie i akumulatory
ołowiowe
16 07 08 Odpady zawierające
ropę naftową lub jej
produkty
13 02 08 Zużyte oleje
przekładniowe,
silnikowe i smarowe
16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające
niebezpieczne
elementy inne niż
wymienione
w 16 02 09 do 16 02
12

2,000
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0,338
3,320

6

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
b.d.
PHU „ANPOL” S.C.
Ul. Zadwór 7
38-440 Iwonicz Zdrój
b.d.

1,000
1,000

1,000
0,050
0,200

0,050

1,500
0,700
0,640
0,017

PHU „ANPOL” S.C.
Ul. Zadwór 7
38-440 Iwonicz Zdrój
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
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1

2

5

Onduline Production
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3

6

Wytwórnia Aparatury
Wtryskowej „PZLMielec” Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 3

7

3

4

5

6

0,950

„EURO-EKO” Sp. z o.
o.
39-300 Mielec
ul. Wojska Polskiego 3

19 08 10 Tłuszcze i mieszaniny
olejów z separacji
olej/woda inne niż
wymienione w 19 08
09
12 01 09 Odpadowe emulsje
i roztwory z obróbki
metali niezawierające
chlorowców
12 01 18 Szlamy z obróbki
metali zawierające
oleje

7,497
(9 m3)

12 03 01 Wodne ciecze myjące

2,0 m3

13 02 08 Inne oleje silnikowe,
przekładniowe
i smarowe
15 02 02 Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania
ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające elementy
niebezpieczne inne niż
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12 (zużyte
świetlówki)
„AUTOPART”
10 04 02 Zgary
Fabryka Akumulatorów 10 04 05 Inne cząsteczki i pyły
Sp. z o.o.
Al. Kwiatkowskiego 2a

15 02 02 Zużyte sorbenty,
materiały filtracyjne,
czyściwo i odzież
ochronna
16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające elementy
niebezpieczne inne niż
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12
(Zużyte świetlówki)
16 06 01 Baterie i akumulatory
ołowiowe
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2,300

3,165
0,300

„KLINKMAR”
Sp. z o.o.
31-752 Kraków
ul. Mrozowa 29
„EURO-EKO”
Sz o. o.
39-300 Mielec
ul. Wojska polskiego 3
„RAN-OIL” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Kąpielowa 12
„KLINKMAR”
Sp. z o.o.
31-752 Kraków
ul. Mrozowa 29

0,063

„MAYA” Sp. z o.o.
04-790 Warszawa
ul. Trakt Lubelski 131

59,98
76,621

„BATERPOL”
Sp. z o.o.
40-335 Katowice
ul. Obrońców
Westerplatte 108

1,755

FUHP „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-78 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
FUH „WIKAMA”
Sp. jawna
39-300 Mielec
ul. Kwiatkowskiego 7

0,054

1 986,1

b.d.
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1

8

9

10

2

3

4

5

KIRCHHOFF Polska
12 01 09 Odpadowe emulsje
Sp. z o.o.
i roztwory z obróbki
ul. Wojska Polskiego 3
metali

1,300

13 02 05 Inne oleje mineralne
(silnikowe,
przekładniowe
i smarowe)
niezawierające
chlorowców

0,960

13 02 08 Inne oleje mineralne

0,140

15 02 02 Czyściwo zaolejone,
filtry olejowe, sorbent
zaolejony, odzież
zaolejona
16 02 13 Świetlówki, rtęciówki
(Zużyte urządzenia
zawierające
niebezpieczne
elementy)
16 06 01 Zużyte akumulatory
ołowiowe z
elektrolitem (Baterie i
akumulatory
ołowiowe)
Zakład Utylizacji
13 02 05 Oleje smarowe
Odpadów
niezawierające
Komunalnych Sp. z o.o.
związków
Ul. Wolności 171
chlorowcoorganicznyc
h (oleje hydrauliczne,
maszynowe,
silnikowe,
przekładniowe)
15 02 02 Zużyte filtry olejowe
i powietrza
20 01 21 Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady
zawierające rtęć
16 06 01 Baterie i akumulatory
ołowiowe
16 06 06 Zużyty elektrolit
Krono-Wood Sp. z o.o. 13 02 08 Inne oleje smarowe
Płyty Wiórowe - MDF
Ul. Wojska Polskiego 3

Mielec, sierpień 2004

3 362

6

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
„RAN-OIL” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Kąpielowa 12
„Jungheinrich” Polska
Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. Wojska polskiego
14
„Pure Solve” Polska
Sp. z o.o.
02-241 Warszawa
ul. Przedpole 1
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

0,030

0,009

0,400

„RAN-OIL” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Kąpielowa 12

0,010

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

0,003

0,100
32,580

„RAN-OIL” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Kąpielowa 12
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1

2

10

Krono-Wood Sp. z o.o.
Płyty Wiórowe - MDF
Ul. Wojska Polskiego 3

11

Zakłady Elektroniki
i Mechaniki
Precyzyjnej R&G
Sp. z o.o.
ul. Traugutta 7
Plastic Factory „COBI”
S.A.
Ul. Wojska Polskiego 3

12

13

14

3

4

15 02 02 Filtry olejowe

b.d.

Olej przepracowany

0,200

13 01 13 Inne oleje
hydrauliczne

0,600

14 06 03 Inne rozpuszczalniki
i mieszaniny
rozpuszczalników

0,300

16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające elementy
niebezpieczne inne niż
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12
(Zużyte świetlówki)
20 01 40 Złom metali
Elektrociepłownia
13 02 05 Mineralne oleje
„MIELEC” Sp. z o.o.
silnikowe,
Ul. Wojska Polskiego 3
przekładniowe,
Elektrociepłownia
niezawierające
„MIELEC” Sp. z o.o.
związków
Ul. Wojska Polskiego 3
chlorowcoorganicznyc
h
15 02 02 Sorbenty, materiały
filtracyjne, odzież
ochronna, czyściwo

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 3

5

1,178

0,005

„RAN-OIL” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Kąpielowa 12
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
PUH „Wikama” S.C.
39-300 Mielec
ul. Przemysłowa

1,300
0,400

ZM „PZL-Mielec”
„RAN-OIL” Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Kąpielowa 12

0,167

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
b.d.

16 02 13 Zużyte świetlówki
i lampy rtęciowe

0,074

13 02 08 Zużyte oleje
silnikowe,
przekładniowe i
smarne
16 01 07 Zużyte filtry olejowe
16 02 13 Zużyte urządzenia
zawierające
niebezpieczne
elementy (zużyte
lampy
fluorescencyjne)

0,04
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FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120
b.d.

0,002
0,025

101

Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA
1

2

14

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 3
Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
„PZL-Mielec”
Sp. z o.o.
Grupa Zasada
Ul. Wojska Polskiego 3

15

16

„Henryk Bury-Mielec”
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4

17

Szpital Powiatowy
ul. Żeromskiego 22
Rolnicza Spółdzielnia
Mleczarska
„ROLMLECZ”
W Radomiu
Zakład Mleczarski w
Mielcu
Ul. Racławicka 6

18

3

4

16 06 01 Zużyte baterie
i akumulatory
ołowiane

5

0,04

0,053
08 01 11 Odpady farb i
lakierów
zawierających
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancje
niebezpieczne
16 02 13 Zużyte urządzenia
0,005
zawierające
niebezpieczne
elementy (świetlówki)
6,000
12 01 09 Odpadowe emulsje
i roztwory olejowe
z obróbki metali
niezawierające
chlorowców
2,000
13 02 05 Mineralne oleje
silnikowe,
przekładniowe i
smarowe
niezawierające
chlorowcoorganicznyc
h
0,150
15 02 02 Sorbenty, materiały
filtracyjne, tkaniny do
wycierania, odzież
ochronna
zanieczyszczona
substancjami
niebezpiecznymi
16 01 07 Zużyte filtry olejowe
0,150
16 02 13 Zużyte lampy
0,050
fluorescencyjne
16 06 01 Zużyte baterie i
0,300
akumulatory ołowiowe
20 01 21 Zużyte świetlówki
200 szt.
13 02 80

Odpadowe oleje
silnikowe
15 02 02 Zaolejone czyściwo
16 01 07 Filtry olejowe
16 02 13 Zużyte lampy
fluorescencyjne

6

0,494
0,010
0,018
0,030

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

b.d.
RAN DICMAR
Tarnobrzeg
FUH „EKO-TOP”
Sp. z o.o.
35-078 Rzeszów
ul. Hetmańska 120

Źródło: dane z podmiotów gospodarczych
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W tablicy 4.12
podano głównych wytwórców odpadów niebezpiecznych
wytwarzanych w sektorze gospodarczym w Mielcu w 2003 r.
Tablica 4.12. Główni wytwórcy odpadów niebezpiecznych w Mielcu w 2003 roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwa przedsiębiorstwa
Zakłady Narzędziowe „PZL-Mielec” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
MELEX Sp. z o.o. w upadłości, ul. Wojska Polskiego 3
GEYER & HOSAJA. Zakłady Gumowe w Mielcu Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., ul. Moniuszki 12
Onduline Production Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 3
„AUTOPART” Fabryka Akumulatorów Sp. z o.o., Al. Kwiatkowskiego 2a
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171
Krono-Wood Sp. z o.o. Płyty Wiórowe - MDF, ul. Wojska Polskiego 3
Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o., ul. Traugutta 7
Plastic Factory „COBI” S.A., ul. Wojska Polskiego 3
Elektrociepłownia „MIELEC” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 3
Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PZL-Mielec” Sp. z o.o. Grupa
Zasada, ul. Wojska Polskiego 3
„Henryk Bury-Mielec” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 4
Szpital Powiatowy (świetlówki)
Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska „ROLMLECZ”w Radomiu
Zakład Mleczarski w Mielcu, Ul. Racławicka 6

Ilość
odpadów
[Mg/rok]
12,152
2,469
3,320
7,500
1,607
13,325
(+2,0 m3)
1 986,100
5,801
11,313
33,758
0,200
2,205
0,641
0,107
0,058
8,650
200 szt.
0,552

Źródło: dane z podmiotów gospodarczych
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4.1.2.2 Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
W Mielcu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
prowadzona jest w 2 podmiotach gospodarczych zestawionych w tablicy 4.13.
Tablica 4.13. Instalacje i podmioty gospodarcze prowadzące unieszkodliwianie odpadów
niebezpieczne w Mielcu w 2003 roku

Lp.

Nazwa zakładu

1

2

1

Polskie Zakłady
Lotnicze Sp. z o.o.
(PZL)
39-300 Mielec
u. Wojska Polskiego 3

2

Kod
odpadu
3

Ilość
Rodzaj odpadu
odpadów
[Mg]
Uwagi [sposób zagospodarowania]
4

11 01 05* Kwasy trawiące

Wydajność
instalacji
[Mg/rok]

5

6

14,62

529

11 01 07* Alkalia trawiące
6,75
11 01 98* Inne odpady zawierające
5,8
substancje niebezpieczne
11 01 06* Odpady zawierające kwasy
22
210
inne niż wymienione w 11 01
05
11 01 07* Alkalia trawiące
20
11 01 98* Inne odpady zawierające
29
substancje niebezpieczne
Neutralizator N-4 przy galwanizerni o mocy przerobowej 529 Mg/rok
(D9)
Neutralizator N-11 przy anodowni o mocy przerobowej 210 Mg/rok
(D9)
„EURO-EKO”
11 01 05* Kwasy trawiące
150
Sp. z o.o.
150
11 01 06* Odpady zawierające kwasy
39-300 Mielec
inne niż wymienione
ul. Wojska Polskiego 3
w 11 01 05
11 01 07* Alkalia trawiące
150
11 01 08* Osady i szlamy z
100
fosforowania
11 01 11* Wody popłuczne zawierające
600
substancje niebezpieczne
11 01 13* Odpady z odtłuszczania
1 000
zawierające substancje
niebezpieczne
12 03 01* Wody ciecze myjące
500
03 01 80* Odpady z chemicznej
10 000
przeróbki drewna zawierające
substancje niebezpieczne
12 01 14* Odpady z chemicznej
0,775
12 950
przeróbki drewna inne niż
wymienione w 03 01 80*

Oczyszczalni ścieków przemysłowych N-9

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory 40,1 m3
z obróbki metali
niezawierajace chlorowców
Obiekt S-95 – regeneracja zużytych emulsji olejowych

Mielec, sierpień 2004
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Opis instalacji do unieszkodliwiania odpadów
Proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w PZL związany jest
z przekształceniem w procesach chemicznych odpadów niebezpiecznych w odpad inny niż
niebezpieczny (19 08 14 – szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13).
Oczyszczalnia ścieków przemysłowych N-9
Opis stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów
a) Odpady chromowe
Proces unieszkodliwiania polega na:
- redukcji chromu 6+ do chromu 3+ , w środowisku kwaśnym, przy użyciu pirosiarczynu
sodu,
- korekcie odczynu pH, przy użyciu mleka wapiennego,
- sedymentacji wytrąconych wodorotlenków i soli metali,
- spuście oczyszczonych ścieków do kanalizacji,
- odwodnieniu osadów poneutralizacyjnych na prasie filtracyjnej,
- transporcie osadów na składowisko odpadów.
Godzinowa ilość neutralizowanych odpadów i ścieków chromowych może wynieść 1,2 m3.
b) Kąpiele myjące
Proces unieszkodliwiania polega na:
- oddzieleniu fazy olejowej, poprzez ogrzanie do temperatury 60 oC,
- zakwaszeniu kwasem siarkowym,
- utlenieniu podchlorynem sodu,
- korekcie odczynu pH mlekiem wapiennym,
- sedymentacji wytrąconych zawiesin,
- spuście oczyszczonych ścieków do kanalizacji,
- odwodnieniu osadów poneutralizacyjnych na prasie filtracyjnej,
- transporcie osadów na składowisku.
Godzinowa ilość neutralizowanych zużytych kąpieli myjących może wynosić 7,8 m3.
c) Odpady płynne z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
Metoda składa się z następujących etapów
- hydroliza w środowisku o pH poniżej 3,
- korekta ścieków po hydrolizie do pH ok. 9,
- utlenienie podchlorynem sodu,
- korekta ścieków do pH ok. 7.
Odpady zawierające formaldehyd pompowane są do komory magazynowej, a następnie
do komór reakcyjnych, gdzie są zakwaszane kwasem siarkowym do pH 3. Całość jest
podgrzewana do temperatury 70 – 80oC, temperatura ta utrzymywana jest przez około jedną
godzinę. Po tym czasie całość związanego formaldehydu rozkłada się. Następnie dodawany
jest wodorotlenek wapnia w celu uzyskania odczynu pH 8-9 i podchloryn sodu pod
powierzchnię cieczy. Po uzyskaniu właściwych parametrów ścieki kierowane są do osadnika
gdzie następuje sedymentacja powstałego osadu.
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Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Neutralizator N-9 posiada 4 komory magazynowe, każda o pojemności 16 m3, komorę
uśredniającą o pojemności 54 m3 oraz studzienkę olejową o pojemności 2,0 m3.
Obiekt S-95- regeneracja zużytych emulsji olejowych
Opis stosowanej metody unieszkodliwiania odpadów
Proces polega na rozbijaniu emulsji metodą chemiczno-termiczną i rozdziale fazy
olejowej i wodnej pod wpływem temperatury i reagentu – siarczanu żelazawego. Przy
zakończeniu procesu faza wodna, jako ścieki, poprzez łapacz tłuszczu kierowana jest do
kanalizacji, natomiast wydzielony olej spuszczany jest do stalowych wanien magazynujących.
Miejsce i sposób magazynowania odpadów
Zbiorniki (9 szt.) o pojemności łącznej dla magazynowania odpadów – 5 m3,
umieszczonych w ogrzewanym pomieszczeniu zamkniętym, z wybetonowanym podłożem.
Wanna stalowa do magazynowania wydzielonego oleju – 2 szt. (wymiary wanien: 4,2 x 1,2 x
1,5 m i 2,0 x 1,2 x 1,5 m), łączna pojemność wanien magazynowych wynosi ok. 11,0 m3.
Na podstawie uzyskanych danych określono, że w 2003 roku procesom
unieszkodliwiania prowadzonym przez powyższe podmioty gospodarcze poddanych zostało
około 140,0 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowiło 4,8 % odpadów niebezpiecznych.
Pozostała ilość odpadów eksportowana jest z miasta lub składowana.
4.1.2.2.1 Składowisko odpadów niebezpiecznych
Odpady niebezpieczne unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowisku
odpadów niebezpiecznych w Mielcu, którego zarządzającym jest firma "EURO-EKO” Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3.
Stan formalnoprawny składowiska odpadów przemysłowych z wydzieloną częścią na
odpady niebezpieczne przedstawiono w tablicy 4.6, a sposób eksploatacji składowiska
w rozdziale 4.1.1.3. Odpady są składowane były selektywnie:
Zbiornik I – komora a i b odpady inne niż niebezpieczne
Zbiornik II – komora a i b odpady niebezpieczne
Na składowisku odpadów niebezpiecznych w Mielcu do składowania dopuszcza się
następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych (tablica 4.14.)
Tablica 4.14. Odpady niebezpieczne składowane na składowisku

Zbiornik II - komora a - odpady z grupy 06, 07, 10 i 19
Kod

Rodzaje odpadu

1

2

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
06 05 02*
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
07 01 11*
substancje niebezpieczne
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1

07 02 11*
07 03 11*
07 04 11*
07 05 11*
07 06 11*
07 07 11*
10 01 20*
19 08 06*
19 08 11*
19 08 13*
19 13 03*
19 13 05*

2

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
substancje niebezpieczne
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego
oczyszczania ścieków przemysłowych
Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż
biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje
niebezpieczne
Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające
substancje niebezpieczne

Zbiornik II - komora b - odpady z grupy 11 i 12
Kod
11 01 08*
11 01 09*
11 01 13*
11 01 15*
11 01 16*
11 05 03*
11 05 04*
12 01 14*
12 01 16*

Rodzaj odpadu
Osady i szlamy z fosforanowania
Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z odtłuszczania zawierające substancje
niebezpieczne
Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub
systemów wymiany jonowej zawierające substancje
niebezpieczne
Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
Zużyty topnik
Szlamy z obróbki metali zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady
poszlifierskie
zawierające
substancje
niebezpieczne
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W tablicy 4.15 podano ilość odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w 2003 r.
Tablica 4.15.

Rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych zdeponowanych na składowisku
w 2003 r.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość, [Mg]

12 01 14 *

Szlamy z obróbki metali zawierające
substancje niebezpieczne

0,775

W 2003 r. na składowisko przyjęto 0,775 Mg niebezpiecznych odpadów
przemysłowych, z czego 0,720 Mg zostało wytworzonych w Mielcu (0,620 Mg - „MELEX”
Sp. z o.o. przy ul Wojska Polskiego 3 i 0,100 Mg – „METALPOL” S.C. przy ul. Piaskowej
5), a 0,055 Mg odpadów niebezpiecznych dostarczono od wytwórcy z poza terenu Mielca
(PPHU „ANDREX” Brzyście 35, 39-307 Gawłuszowice).
Ilości odpadów przyjętych na składowisko odpadów przemysłowych, w tym
niebezpiecznych w 2003 roku, przedstawiono w tablicy 4.16.
Tablica 4.16. Ilość odpadów przyjętych na składowisko odpadów przemysłowych w 2003 r.
Miesiące 2003 r.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Razem

Ilość, [kg]
2 000
4 200
31 069,3
4 800
5 000
3 600
6 020
5 200
4 600
3 855
3 300
2 100
75 744,3

Całkowite nagromadzenie odpadów na koniec 2003 r. wynosiło 1 316 Mg
i wypełniało w około 30 % pojemności składowiska.
Kierunki zmian
Spółka „EURO-EKO” jest firmą na terenie Mielca, która świadczy usługi dla innych
firm (szczególnie ze SSE „EURO-PARK Mielec”) w zakresie unieszkodliwiania odpadów
przemysłowych.
Działalność
spółki
„EURO-EKO”
dotyczy
unieszkodliwiania
odpadów
w oczyszczalni ścieków sanitarnych i przemysłowych, regeneracji zużytych emulsji
olejowych, unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne z wydzieloną częścią na odpady niebezpieczne oraz prowadzi
przetwarzanie odpadów drzewnych i innych niż niebezpieczne na paliwo alternatywne. Od
września 2004 r. spółka rozszerzyła działalność w zakresie:
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-

ilości i nowych rodzajów odpadów do unieszkodliwiania w oczyszczalni
ścieków przemysłowych w N-9,
ilości i nowych rodzajów odpadów do unieszkodliwiania w oczyszczalni
ścieków mechaniczno-biologicznej, osadników uśredniających,
ilości i nowych rodzajów odpadów do składowania na składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne z wydzielona częścią na odpady
niebezpieczne z zbiorniku II - komora a,
zbierania nowych asortymentów opadów innych niż niebezpieczne
i niebezpieczne w celu ich mieszania przed transportem do cementowni do
wykorzystania jako paliwo alternatywne,
zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) w celu ich
magazynowania i mieszania z odpadami innymi niż niebezpieczne.

Odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne odbierane przez spółkę, składowane
będą selektywnie, a po rozdrobnieniu i wymieszaniu w odpowiednich proporcjach w celu
otrzymania odpadu palnego (o kodzie19 12 11*) o odpowiedniej kaloryczności (15 000 – 25
000 kJ/kg) i wilgotności (< 15 %), będą transportowane do cementowni. Do prowadzenia
działalności zakład posiada odpowiednie instalacje, urządzenia i zaplecze techniczne.
W zbiorniku II – komora b, o powierzchni 181 m2, w którym do sierpnia 2004 r.
składowane były odpady niebezpieczne przedstawione w tablicy 4.14, planowane jest
składowanie odpadów niebezpiecznych podanych w tablicy 4.17.
Tablica 4.17. Odpady niebezpieczne składowane w zbiorniku II- komora b – składowisko
odpadów przemysłowych
Kod odpadu
1

03 01 04*
03 01 80*
04 02 19*
05 01 03*
05 01 06*
05 01 07*
05 01 08*
05 01 09*
05 01 15*
06 05 02*
06 13 05*
07 01 11*
07 02 10*
0 02 11*
07 03 11*
07 04 11*

Nazwa odpadu
2

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające
substancje niebezpieczne
Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Osady z dna zbiorników
Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
Kwaśne smoły
Inne smoły
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierając substancje
niebezpieczne
Zużyte naturalne materiały filtracyjne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
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07 05 11*
07 06 11*
07 07 11*
08 01 11*

2

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje
niebezpieczne
Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne

Zbiornik II- komora b posiadać będzie:
- drenaż wewnętrzny ze studnią do odbioru ewentualnych odcieków,
- drenaż zewnętrzny ze studniami kontrolnymi,
- system piezometrów.
Zbiornik ten przygotowany będzie do magazynowania w następujący sposób:
- opróżnienie komory ze znajdujących się tam odpadów i zamknięcie tej
części składowiska,
- zasypanie warstwą gliny, wykonanie uszczelnienia, posadzki betonowej ze
spadkiem w kierunku studzienki bezodpływowej dla ewentualnych
odcieków,
- zainstalowanie urządzenia wyciągowego dla odpadów, zainstalowanie
urządzenia wyciągowego ewentualnych oparów.
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4.2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami
w sektorze gospodarczym
Prognozowanie zmian ilościowych i jakościowych w zakresie gospodarki odpadami
przemysłowymi w mieście, w perspektywie 2014 roku, uzależnione jest wprost od rozwoju
poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług, a także od wielkości produkcji.
Wielkości prognozowanych ilości i rodzajów odpadów przemysłowych określono
w oparciu o następujące dokumenty i założenia:
- dostępne plany rozwoju zakładów produkcyjnych,
- przyjęty w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO)
„optymistyczny wariant” rozwoju gospodarczego,
- ustabilizowanie (po zachodzącej restrukturyzacji) warunków działania
podmiotów gospodarczych,
- wpływ
obowiązujących
aktów
prawnych
wytwórców
odpadów
przemysłowych (przedsiębiorstwa i inne podmioty gospodarcze działające
w obszarze wytwarzania dóbr materialnych, usług, transportu itp. w skali
przemysłowej)
Wdrażanie nowych technologii mało- i bezodpadowych, metody „czystszej produkcji”
oraz rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami, do roku 2008 zakłada się
utrzymanie obecnego poziomu wytwarzania odpadów przemysłowych, a w dalszej
perspektywie przewiduje relatywne (w stosunku do wzrostu produkcji) zmniejszenie. Zakłada
się, że redukcja ilości odpadów przemysłowych do roku 2012 wyniesie od 5-25 %
wytwarzanych odpadów.
Analiza ww. dokumentów oraz przewidywana (wymuszone m.in. wymogami
prawnymi dotyczącymi ograniczania uciążliwego oddziaływania na środowisko) wdrażanie
nowoczesnych mało – i bezodpadowych technologii a także zasad „czystszej produkcji” oraz
rozszerzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami, pozwala ocenić, że w najbliższych
latach do 2008 roku nie będzie istotnych zmian w ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów
w sektorze gospodarczym.
Po roku 2008 do roku 2014 prognozuje się, że nastąpią zmiany ilości wytwarzanych
w sektorze gospodarczym odpadów:
-

całkowita ilość odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne do 2014
zmniejszy się do poziomu około 160 tys. Mg,

-

ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zmaleje od 2008 do 2014 roku
do poziomu 2,5 tys. Mg,

-

zwiększy się ilość odpadów unieszkodliwianych – w instalacji wytwarzania
paliw alternatywnych – do poziomu 70-80 % wydajności tej instalacji tj. 7-8
tys. Mg,

-

ilość odpadów unieszkodliwianych utrzymana będzie na dotychczasowym
poziomie, z czego zwiększy się udział odpadów unieszkodliwianych, wynika
że z aktualnego poziomu odpadów 82,5 % do około 95 %.

Przewiduje się wzrost ilości odzysku i unieszkodliwiania odpadów importowanych
z poza terenu miasta, dotyczy to między innymi: spółki „EURO-EKO” z uwagi na wolne
mocy produkcyjne w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych.
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4.3.

Cele i kierunki działań

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami wytwarzanymi w sektorze
gospodarczym są: redukcja u źródła ilości wytwarzanych odpadów, odzysk,
unieszkodliwianie i w ostateczności bezpieczne ich składowanie.
Do osiągnięcia zamierzonych celów niezbędne będzie przede wszystkim preferowanie
nowoczesnych technologii w nowo powstałych podmiotach gospodarczych a także
utrzymanie wysokiego stopnia odzysku wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne.
Jednym z celów nadrzędnych założonych w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami w perspektywie lat 2005-2014 będzie podjęcie działań w kierunku rekultywacji
składowiska odpadów przemysłowych wyłączonego z eksploatacji.
Niezbędne do realizacji założonych celów będzie przede wszystkim:
-

preferowanie wprowadzania technologii “czystszej” produkcji oraz uwzględnianie
w programach gospodarki odpadami działań zmierzających do minimalizacji powstawania
odpadów w zakładach produkcyjnych,

-

zwiększenie wysokiego stopnia odzysku odpadów przemysłowych innych niż
niebezpieczne wytwarzanych na terenie miasta,

-

bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów,

-

poddanie procedurze uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie odpadów oraz przedkładanie
informacji o wytworzonych odpadach i sposobach postępowania z nimi przez wszystkie
podmioty gospodarcze wytwarzające odpady w mieście,

-

stosowanie do prac inżynieryjnych (niwelacja, rekultywacja, itp.) prowadzonych na
terenie miasta w pierwszej kolejności możliwych do wykorzystania odpadów
wytworzonych przez podmioty gospodarcze z terenu Mielca. W szczególności ziemia
z wykopów winna być w pierwszym rzędzie, wykorzystywana w miejscach jej
pozyskiwania,

-

rekultywacja zapełnianych części składowiska odpadów przemysłowych.
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5.

Odpady szczególne

W niniejszym rozdziale omówiono wyodrębnioną grupę odpadów niebezpiecznych
i odpadów innych niż niebezpieczne, takich jak: odpady medyczne i weterynaryjne, oleje
odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające PCB i azbest oraz wraki samochodowe
i opony.
5.1.

Odpady medyczne i weterynaryjne

5.1.1. Analiza stanu aktualnego
Odpady medyczne
Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych zlokalizowanych
na terenie Mielca.
W składzie odpadów powstających w mieleckich placówkach służby zdrowia
dominują odpady o charakterze komunalnym, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka, a co się z tym wiąże, specjalnych zabiegów w zakresie ich unieszkodliwiania.
Pozostałe odpady to odpady medyczne, które zostały ujęte w polskim katalogu odpadów
w grupie 18, z podziałem na odpady medyczne inne niż niebezpieczne oraz niebezpieczne.
Wybór metody unieszkodliwiania zależy od szeregu czynników, a między innymi od
dokonanych uzgodnień z lokalnymi władzami, ilości i rodzaju placówek medycznych,
dostępnych obiektów przeróbki odpadów, kosztów unieszkodliwiania. Nie mniej, w każdym
przypadku muszą być przestrzegane obowiązujące przepisy prawne, a przyjęta technologia
winna wykluczać możliwość infekcji, czyli gwarantować zabicie w odpadach życia
biologicznego (bakterii, wirusów, grzybów, form przetrwalnikowych itp.).
Do kluczowych placówek medycznych na terenie miasta zaliczono:
♦ Szpital Powiatowy przy ul. Żeromskiego 22 i Zespół Poradni Specjalistycznych
włączone w strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zespołu
Opieki Społecznej,
♦ 25 przychodni specjalistycznych (Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej –
NZOZ),
♦ prywatne gabinety medyczne.
Są to główni wytwórcy odpadów medycznych na terenie miasta.
Odpady niebezpieczne z sektora medycznego unieszkodliwiane są w instalacjach do
termicznego unieszkodliwiania odpadów.
W Mielcu istnieje instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych
zlokalizowana na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Żeromskiego 2.
Ilości odpadów medycznych niebezpiecznych wytworzonych w 2003 roku w placówkach
służby zdrowia na terenie Mielca przedstawiono w oparciu o dane uzyskane ze Szpitala
Powiatowego, w którym odpady te ulegają unieszkodliwieniu (tablica 5.1). W 2003 roku
odbierane i spalane były następujące odpady niebezpieczne:
-

części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania z wyłączeniem odpadów 18 01 03 - o kodzie 18 01 02*,

-

inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich
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toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego
z wyłączeniem odpadów 18 01 80 i 18 01 82 - o kodzie 18 01 03*.
Tablica 5.1.

Sumaryczna ilość wytworzonych odpadów medycznych w Mielcu

Kod odpadu
18 01 02*
18 01 03 *
18 01 03*

Źródło pochodzenia odpadu
Odpady szpitalne

Odpady medyczne prywatne, a w tym:
niepubliczne NZOZ-y
poradnie specjalistyczne
gabinety stomatologiczne
pozostałe placówki służby zdrowia prywatne, gabinety kosmetyczne ,
weterynaryjne i inne
Łączna ilość odpadów medycznych, a w tym:
z powiatu mieleckiego

Ilość
odpadów
[Mg]
56,006
8, 760
3,280
1,300
1, 840
2,340
64,766
0,816

* odpady niebezpieczne
Źródło: dane ze Szpitala Powiatowego w Mielcu

Na podstawie uzyskanych danych można ocenić, że w 2003 roku w Mielcu
wytworzono łącznie około 63,95 Mg odpadów medycznych niebezpiecznych (o kodach:
18 01 02 i 18 01 03). Z przedstawionych danych wynika, że około 87,6 % niebezpiecznych
odpadów medycznych wytworzonych zostało w Szpitalu Powiatowym. Wskaźnik
wytworzenia odpadów medycznych w Szpitalu wyniósł 0,42 kg/łóżko/dobę).
Przyjmując za WHO wskaźniki powstawania specyficznych odpadów medycznych
i powstających w szpitalach (bez rozróżnienia specjalizacji szpitala) – 0,3 kg/łóżko/dobę
(obecnie w Szpitalu Powiatowym jest 425 łóżek) oraz uwzględniając wskaźnik wykorzystania
łóżek w Szpitalu Powiatowym (obecnie 0,85), została obliczona ilość odpadów medycznych
wytworzonych w Szpitalu Powiatowym, która w 2003 r. powinna wynosić 39,6 Mg/rok.
Przyjęto, że ilości odpadów medycznych innych niż niebezpieczne wytworzone
w małych, prywatnych gabinetach lekarskich podlegających okresowej kontroli służb
sanitarnych (Państwowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Mielcu) nie
wpływają w istotny sposób na ogólny bilans odpadów medycznych wytworzonych w mieście.
Odpady weterynaryjne
Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można podobnie jak
w przypadku odpadów medycznych, wyróżnić odpady komunalne, nie stanowiące zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzi, oraz odpady infekcyjne i specjalne, należące do odpadów
niebezpiecznych wymagające stosownego postępowania (ujęte w polskim katalogu odpadów
w grupie 18).
Z uwagi na trudność dokładnego określenia ilości i składu odpadów weterynaryjnych
wytwarzanych w Mielcu, ilość wytworzonych odpadów weterynaryjnych została oszacowana
na podstawie wskaźników literaturowych. Zakłada się, że wskaźnik wytwarzania
specyficznych odpadów weterynaryjnych na poziomie 0,06 Mg/rok/zakład (wg
Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w Regionie Polski
Południowej - KPGON). W oparciu o informacje otrzymane z Urzędu Miejskiego w Mielcu
podano wykaz lecznic i przychodnie dla zwierząt w tablicy 5.2.
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Skład morfologiczny odpadów weterynaryjnych określono analogicznie do przyjętego
w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami:
- tkanka zwierzęca
- 39 %,
- sprzęt jednorazowy
- 17 %,
- środki opatrunkowe
- 21 %,
- opatrunki gipsowe
- 3 %.
Tablica 5.2.

Wykaz placówek weterynaryjnych w Mielcu

(stan na czerwiec 2004 r.)
Lp.
1
2
3.

Nazwa placówki
Lecznica „CENTAUR”
Mrozowski Tomasz
Piech Marek

8

„ESKULAP” S.C.
Nieznaj Bogusław, Skuciński Jan, Buda Zdzisław
Usługi Weterynaryjne
Wiśniewski Jerzy
STARVET PHU
Starzyk Dariusz
Lecznica dla Zwierząt
Zięba Anna
Lecznica dla Zwierząt „ELZA”
Chorązka Dorota, Chorązki Adam
Snopkowski Tadeusz

9

Kozik Kazimierz

10

Prywatna Przychodnia dla Zwierząt „Na cyrance”
Koczwera Sebastian

4
5
6
7

Adres siedziby
ul. Wolności 120
39-300 Mielec
ul. Asnyka 3/11
39-300 Mielec
ul. Konfederacka 4
39-300 Mielec
ul. Konfederacka 4
39-300 Mielec
ul. Limanowskiego 39
39-300 Mielec
ul. Skargi 9
39-300 Mielec
ul. Partyzantów 9A/1
39-300 Mielec
ul. Rynek Rzochowski 6
39-300 Mielec
Ul Dobra 25
39-300 Mielec
Ul. Cyranowska 22
39-300 Mielec

Źródło: dane z UM w Mielcu

Według przyjętych wskaźników powstaje w tych placówkach rocznie około 10,06 Mg
odpadów innych niż komunalne (infekcyjne, anatomiczne). Ilość powstających
przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów pochodzących z zakładów
weterynaryjnych (18 02 05* i 18 01 06), przy wskaźniku wytwarzania równym 0,005
Mg/zakład/rok (wg KPGON) można oszacować na 0,05 Mg odpadów na rok. Odpady te
odbierane są przez wyspecjalizowane firmy do unieszkodliwiania.
5.1.2. Instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
W Mielcu istnieje instalacja (spalarnia) do unieszkodliwiania odpadów medycznych,
która zlokalizowana jest w Zespole Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Zakładzie
w Mielcu przy ul. Żeromskiego 22.
Stan formalno-prawny działalności spalarni odpadów szpitalnych jest uregulowany
przez następujące decyzje:
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1. pozwolenie Wojewody Podkarpackiego na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
z instalacji – Ś.R.IV.6610/16/5/2003 z dnia 30.06.2003 r. ważną do dnia 25 czerwca 2013
r. ,
2. decyzja Wojewody Podkarpackiego – OŚ.IV.6622/1/3/00 z dnia 22.02.2000 r. (wraz ze
zmianą OŚ. IV-6622/1/3/1/00 z dnia 4.01.2001 r.) na usuwanie odpadów
niebezpiecznych, w tym transport oraz na ich unieszkodliwianie,
Instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych została uruchomiona w 1990 r.
Instalacja odbiera odpady do spalenia z miasta Mielca i powiatu mieleckiego. W spalarce
mogą być przekształcane termicznie odpady medyczne, w tym niebezpieczne
o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04 w maksymalnej ilości 120 kg/h (69 Mg/rok).
Instalacja składa się z:
- spalarki typu SP-120 produkcji czechosłowackiej, o pojemności komory spalania
1,43 m3 i komory dopalania 0,4 m3 . Wyposażona jest w palnik olejowy. Czas
pracy spalarki wynosi 780 h/rok (5 dni w tygodniu przez 3h/dobę). Podczas
procesu minimalna temperatura w komorze spalania nie może być niższa niż
1 100 º C,
- urządzenie ochronne (cyklon).do oczyszczania spalin o skuteczności odpylania
67 %,
- emitor wolnostojący o wysokości 39 m i średnicy 0,9 m.
Ciepło z procesu spalania odpadów nie jest odzyskiwane.
Posiadane środki techniczne:
- pojemniki PCV na odpady medyczne o kodzie 18 01 03* koloru żółtego
o pojemności 10 dm3,
- samochód dostawczy marki ŻUK o ładowności 1 Mg, rok produkcji 1989 r.
(1 szt.). do transportu odpadów.
Ocena stanu gospodarki odpadami
obowiązujących przepisów prawnych

medycznymi

i

weterynaryjnymi

w

świetle

Najbardziej istotne zapisy dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi zawarte są w trzech ustawach:
- ustawie „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z dnia 13 września 1996 r. (Dz.
U. Nr 132, poz. 622, z późniejszymi zmianami),
- ustawie „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi
zmianami),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r . w sprawie dopuszczalnych
sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U.
Nr 8 z 2003 r., poz. 104).
Można ocenić, że gospodarka odpadami medycznymi w szczególności odpadami
niebezpiecznymi w zinwentaryzowanych placówkach służby zdrowia na terenie miasta
prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy o odpadach. Należy sądzić, iż z uwagi
okresowe kontrole służb sanitarnych prywatnych gabinetów lekarskich funkcjonujących na
terenie miasta, między innymi pod kątem prawidłowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi, gospodarka przedmiotowymi odpadami w tych placówkach prowadzona jest
również zgodnie z przyjętymi zasadami.
5.1.3. Prognozy, cele i kierunki działań
W prognozie powstawania odpadów medycznych na terenie miasta do 2014 roku
przyjęto następujące założenia, między innymi: niezmienną ilość łóżek szpitalnych w okresie
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objętym planem, wzrost usług medycznych wynikający z faktu starzenia się społeczeństwa,
a także wzrost uśrednionych wskaźników nagromadzenia specyficznych odpadów
medycznych z uwagi na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i zabiegowych
oraz systematyczne podwyższanie osobistej ochrony sanitarnej pacjentów i personelu
medycznego. Przyjmując za KPGO, 6 % wzrost ilości niebezpiecznych odpadów medycznych
do 2014 roku w stosunku do 2003 roku można oszacować, że w 2008 roku w jednostkach
służby zdrowia z terenu Mielca zostanie wytworzonych około 65,9 Mg niebezpiecznych
odpadów medycznych, a w roku 2014 około 67,8 Mg.
Prognozy powstawania niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych uzależnione są od
ilości funkcjonowania jednostek opieki weterynaryjnej. Wobec braku realnych przesłanek
dotyczących rozwoju ww. placówek, a także z uwagi na możliwości korzystania z usług
stosunkowo blisko zlokalizowanych lecznic dla zwierząt w miastach sąsiednich ilości
wytwarzanych odpadów weterynaryjnych w Mielcu w przyszłości są trudne do oszacowania.
Według właściciela instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych (Szpital
Powiatowy), należałoby wykonać modernizacji instalacji w zakresie oczyszczania spalin
poprzez zainstalowanie uniwersalnej instalacji oczyszczającej z możliwością odzysku ciepła
i wykorzystania go do celów technologicznych. Wymagane jest również zainstalowanie
zintegrowanego systemu monitorowania emisji zanieczyszczeń ze spalarni (szacunkowy koszt
inwestycji wynosi około 376 000 zł).
Odpady zwierzęce stanowiące „materiał szczególnego ryzyka SRM” i zwierzęta padłe
mogą być unieszkodliwiane w zakładzie w Leżachowie k. Przeworska , natomiast możliwość
przetwarzania opadów zwierzęcych stanowiących „materiał wysokiego ryzyka – HRM”
istnieje w zakładzie w Przewrotnem k/Rzeszowa i we Wróbliku Szlacheckim k/Rymanowa.
Spółka „EURO-EKO” w Mielcu będzie zbierała m.in.:
- odpadową tkankę zwierzęcą stanowiącą materiał wysokiego i szczególnego ryzyka
(02 02 81),
- odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnch (19 80 01).
Podstawowym celem ekologicznym w gospodarce odpadami medycznymi
i weterynaryjnymi jest ograniczenie negatywnego oddziaływania niebezpiecznych odpadów
medycznych i weterynaryjnych na środowisko i zdrowie ludzi.
Do niezbędnych działań do osiągnięcia zamierzonych celów należą:
−

selektywne, bezpieczne magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych,

−

kontrola posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych
w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania tymi odpadami,

−

edukacja pracowników służby zdrowia i służb weterynaryjnych w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

5.2.

Oleje odpadowe

Głównymi źródłami powstawania olejów odpadowych, klasyfikowanych w grupie 13
są przemysł i motoryzacja. Oleje odpadowe zaliczane są generalnie do odpadów
niebezpiecznych zawierających zanieczyszczenia związane z warunkami eksploatacji,
rodzajem dodatków uszlachetniających i produktami ich rozkładu, zawierające również
metale Ba, Ca, Pb, Mg, Zn, Fe, w ilości od 100 – 1000 ppm, siarkę 0,2-1 %, wodę 5-10 %.
Odpady olejowe można zasadniczo podzielić na :
- oleje odpadowe,
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-

emulsje wodno-olejowe,
szlamy zawierające oleje,
inne odpady olejowe.

5.2.1. Analiza stanu aktualnego
Uzyskanie w miarę wiarygodnych danych o całkowitej ilości wytworzonych odpadów
olejowych na terenie miasta jest zasadniczo możliwe.
Dane o ilościach olejów odpadowych pochodzących z sektora motoryzacyjnego jest
trudne, uwagi na fakt, że znaczna część użytkowników pojazdów samochodowych dokonuje
wymiany olejów w wielu punktach serwisowych i warsztatach samochodowych tak
w mieście, jak i poza miastem.
Aktualny stan gospodarki olejami odpadowymi oparto głównie o dane rzeczywiste
uzyskane od wytwórców – ankietyzowanych podmiotów gospodarczych, a także firm
zajmujących się ich selektywną zbiórką. Na podstawie zebranych danych można ocenić, że
w 2003 roku w mieście, w sektorze gospodarczym wytworzono łącznie około 58,5 Mg olejów
odpadowych.
Aktualnie w Mielcu zlokalizowane są punkty zbiórki olejów odpadowych
zorganizowanych na terenie zakładów przemysłowych i warsztatów samochodowych, których
odbiorcami są:
1. PHUP „SDS” S.C. Szęszoł A., Dudek W., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 5;
2. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “DAW-MIX”, 39-300 Mielec,
ul. Wiejska 57.
W tablicy 5.3 przedstawiono rodzaje i ilości zebranych olejów odpadowych przez
firmę “SDS” S.C. w Mielcu w 2003 roku.
Tablica 5.3.

Rodzaje i ilości olejów odpadowych zebranych przez firmę “SDS” s .c. w Mielcu
w 2003 roku

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające
związków chlorowcoorganicznych
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 07 02* Benzyna

Ilość
odpadów
[Mg]
5
10
1

* odpad niebezpieczny

W 2003 roku jedynie firma „SDS” S.C. zebrała 16,0 Mg olejów odpadowych, z czego
około 80 % pochodziło od indywidualnych użytkowników pojazdów.
Odpady olejowe poddawane są procesom odzysku lub unieszkodliwiania
w istniejących instalacjach na terenie kraju.
Z terenu miasta Mielca oleje odbierane są głównie przez: FUH „EKO-TOP” Sp. z o.o.
w Rzeszowie, RAN-OIL z Tarnowa oraz Rafinerię JEDLICZE.
5.2.2. Prognozy, cele i kierunki działań
Przewidywanie i ustalenie ilości wytwarzanych i pozyskiwanych olejów odpadowych
na poziomie miasta wydaje się nie celowe z uwagi na brak możliwości oceny ilości
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oddawanych odpadów olejowych przez indywidualnych użytkowników pojazdów, które
stanowią znaczny strumień w ogólnym bilansie wytwarzanych, przedmiotowych odpadów.
Ilość odpadów olejowych wytwarzanych przez sektor gospodarczy w perspektywie 20052014 może ulec zwiększeniu w momencie uruchomienia nowych zakładów pracy
w rozrastającej się Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Uchwała nr IX/77/03 Rady Miejskiej
w Mielcu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu)
W prognozach zawartych w WPGO przewiduje się, że w latach 2004-2014 nastąpi
sukcesywny spadek możliwych do pozyskania ilości olejów odpadowych. Jest to związane
z prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże z uwagi na zwiększenie okresu
ich eksploatacji.
Wymagane poziomy odzysku i recyklingu olejów smarowych ustalone do osiągnięcia
w 2007 roku wynoszą odpowiednio: odzysk 50 %, recykling 25 %.
Podstawowym celem do osiągnięcia w perspektywie 2014 roku jest zintensyfikowanie
zbiórki olejów odpadowych wytworzonych na terenie miasta.
Do osiągnięcia powyższych celów niezbędne będą:
- zorganizowanie na terenie miasta zbiórki odpadów olejowych wraz z innymi odpadami
niebezpiecznymi (zbiórka okresowa lub razem w GPZON lub współpraca ze
specjalistyczną firmą),
- zainicjowanie kampanii informacyjno-reklamowej na terenie miasta informującej
o lokalizacji istniejących punktów zbiórki olejów odpadowych,
5.3.

Akumulatory i baterie
Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne zbudowane z materiałów wysoko
przetworzonych, występujące w postaci wielko i małogabarytowej zawierają substancje
szkodliwe takie jak ołów, kadm i rtęć.
Aktualnie na polskim rynku funkcjonują trzy zasadnicze grupy chemicznych źródeł prądu:
− akumulatory ołowiowe,
− akumulatory niklowo-kadmowe,
− baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne.
Około 90 % całkowitej masy zużytych akumulatorów ołowiowych powstaje w branży
transportowej a ich wytwórcami są podmioty gospodarcze oraz indywidualni użytkownicy
samochodów. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, charakteryzujące
się dużą pojemnością i trwałością stworzone są głównie jako źródło prądu stałego do
podtrzymywania napięcia w górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutnictwie. Baterie
i akumulatory niklowo-kadmowe małogabarytowe wykorzystywane są głównie w telefonach
bezprzewodowych i komórkowych wprowadzanych na rynek w latach 1995-2000.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206) odpadowe baterie i akumulatory
sklasyfikowano w podgrupie 16 06.
5.3.1. Analiza stanu aktualnego
Wprowadzenie opłaty depozytowej w zasadniczy sposób uporządkowało problem
odzysku zużytych akumulatorów ołowiowych.
Ocena ilościowa wytworzonego w mieście złomu akumulatorowego jest trudna do
oszacowania z uwagi na fakt możliwości ich przekazywania do punktów zlokalizowanych
poza terenem miasta. Na podstawie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych
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w sektorze gospodarczym można ocenić, ze w 2003 roku na terenie Mielca podmioty
gospodarcze wytworzyły około 2 073,5 Mg złomu akumulatorowego (16 06 01* – baterie
i akumulatory ołowiowe) przekazanego w całości uprawnionym odbiorcom i 0,2026 Mg
baterii alkalicznych (16 06 04).
Określenie ilości możliwych do pozyskania zużytych akumulatorów ołowiowych
z terenu miasta można oszacować według zasad przyjętych w WPGO, na podstawie ilości
zarejestrowanych pojazdów samochodowych zakładając:
średnia waga akumulatora: - 12 kg dla samochodu osobowego,
- 34 kg dla samochodu ciężarowego,
− wymiana akumulatora – co 3,5 roku w samochodzie osobowym,
co 3 lata w samochodzie ciężarowym
Według danych UM w Mielcu na koniec 2003 roku w mieście zarejestrowanych było
21 725 pojazdów samochodowych: 15 300 samochodów osobowych, 6 425 samochodów
ciężarowych i autobusów. Przyjmując założone wskaźniki można oszacować, że ilość złomu
akumulatorowego wraz z elektrolitem możliwego do pozyskania ze środków transportu na
terenie miasta Mielca wynosi około 125,3 Mg. Należy przyjąć, ze są to wielkości teoretyczne
i nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego.
Selektywną zbiórką zużytych akumulatorów z terenu Mielca zajmują się następujące
punkty surowców wtórnych:
1. PPUH „AUTOPART”, inż. Jacek Bąk, 39-300 Mielec, ul. Krótka 5,
2. PHUP „SDS” S.C. Szęszoł A., Dudek W., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 5;
3. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa “DAW-MIX”, 39-300 Mielec,
ul. Wiejska 57;
4. Pośrednictwo Handlowe „OGNIWO-MINUS”. Kozik K., 39-300 Mielec,
ul. Osiedlowa 1,
5. FM „SABA” Handel-Usługi, Krzysztof Sabanowski, 39-300 Mielec, ul. Brzozowa
1,
6. „ADRIAMIS” s.c. K. Miraś, Z. Początek, Z. Zabrzejewski, 39-300 Mielec, ul.
Mickiewicza 12,
7. Sprzedaż Artykułów Motoryzacyjno-Przemysłowych, 39-300 Mielec, ul. Krótka 5,
8. REG BENZ –MKS Sp. z o.o., 39-300 Mielec, ul. Legionów 80,
W roku 2003 firma „OGNIWO-MINUS” zebrała 80,92 Mg (kod 16 06 01*) zużytych
akumulatorów.
Odzysk (unieszkodliwianie) pozyskanych odpadów realizowane jest poza terenem
miasta. W województwie podkarpackim nie istnieją instalacje do przerobu tego typu
odpadów. Instalacje takie istnieją na terenie województwa śląskiego, prowadzone przez
“Orzeł Biały” SA w Bytomiu (moc przerobowa 10 tys. Mg akumulatorów rocznie) oraz
“Baterpol” Sp. z o. o w Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg rocznie).
Brak danych dotyczących ilości powstających na terenie Mielca zużytych
akumulatorów niklowo-kadmowych wielkogabarytowych z sektora gospodarczego świadczyć
może o wcześniejszym wycofaniu ich z użytkowania, bądź też z uwagi na ich długą
żywotność (rzędu 10-12 lat), aktualną ich eksploatację.
Bilans ilości baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, małogabarytowych, jakich
należy się spodziewać w ogólnym strumieniu odpadów wytwarzanych w mieście oszacowano
podobnie jak w WPGO, przyjmując za WPGO, że w województwie podkarpackim powstawać
będzie około 50 Mg tych odpadów rocznie, biorąc pod uwagę liczbę ludności
w Mielcu stanowiącej około 1,6 % ludności zamieszkującej w województwie można
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oszacować, że ilość odpadowych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych kształtować się
będzie na poziomie około 0,8 Mg rocznie.
5.3.2. Prognozy, cele i kierunki działań
Przyjmując zasady prognozowania zawarte w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami (KPGO) oparte na optymistycznym wariancie rozwoju kraju do 2015 roku (m.in.
stopniowy wzrost zamożności ludności, szacowane sukcesywne zwiększenie ilości
samochodów przypadających na statystycznego mieszkańca – docelowo do 2015 roku – jeden
samochód na około 2,7 mieszkańca kraju) można z grubsza oszacować, że ilość
akumulatorów powstających z pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terenie miasta
może wzrosnąć w perspektywie 2008 roku do około 130,0 Mg rocznie, a w roku 2014 do
około 150,0 Mg rocznie.
Z uwagi na fakt, że baterie i akumulatory niklowo-kadmowe (małogabarytowe)
zastępowane są aktualnie przez źródła prądu nowej generacji, biorąc pod uwagę prognozy
zawarte w KPGO, można oszacować, że ilość wycofywanych z użytkowania baterii
i akumulatorów niklowo-kadmowych małogabarytowych na terenie miasta w latach 20052008 będzie sukcesywnie maleć: z około 0,8 Mg w 2008 roku do około 0,5 Mg w roku 2014.
Z oczywistych powodów prognozy te należy przyjmować z dużą dozą tolerancji.
Jak już wspomniano opłata depozytowa i istniejące moce przerobowe zasadniczo
rozwiązują kwestie odzysku akumulatorów ołowiowych. Problem stanowi brak
zorganizowanych działań w zakresie odzysku baterii, akumulatorów, ogniw
(małogabarytowych) ze strony podmiotów wprowadzających je na rynek (pomimo
wprowadzonej opłaty produktowej) i stosunkowo niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców
w ich pozyskiwaniu z uwagi na znaczne koszty utylizacji prowadzonej poza granicami kraju.
Sytuacja może ulec poprawie w związku z rozwojem działalności spółki REBA - Organizacja
Odzysku S.A., wyspecjalizowana w odzysku zużytych baterii i ogniw wszelkiego rodzaju
(poza akumulatorami samochodowymi).
W styczniu 2004 r. ZUOK zawarł umowę ze spółką REBA dotyczącą współpracy przy
organizacji zbiórki zużytych baterii i ogniw. Proponowana między innymi przez Organizację
Odzysku REBA S.A forma współpracy dla gmin w organizowaniu zbiórki zużytych baterii
i ogniw zapewnia:
− pomoc w opracowywaniu materiałów edukacyjnych,
− nieodpłatne przekazanie określonej liczby pojemników do zbiórki baterii w szkołach,
urzędach, sklepach na terenie miasta,
− bezpłatny odbiór zebranych baterii.
Aktualnie na terenie miasta Mielca została uruchomiona przez ZUOK (czerwiec 2004
r.) zorganizowana zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych w szkołach
(wykaz punktów zbiórki – tablica 3.13). W kraju brakuje technologii do ich przerobu.
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 czerwca 2003 roku w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych przedsiębiorcy winni dążyć
do uzyskania do 2007 roku następujących poziomów odzysku i recyklingu:
− 100 % poziomu odzysku i recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych,
− 70 % poziomu odzysku i recyklingu akumulatorów niklowo-kadmowych
wielkogabarytowych,
− 50 % odzysku i recyklingu akumulatorów niklowo-kadmowych małogabarytowych,
− 30 % poziom odzysku i recyklingu baterii i ogniw galwanicznych.
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Do uzyskania założonych celów koniecznym jest przede wszystkim rozwiązanie
problemu zbiórki i odzysku akumulatorów, baterii i ogniw pochodzących głównie ze
strumienia odpadów komunalnych.
Koordynatorem działań na terenie Mielca w tym zakresie jest ZUOK.
5.4.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.
Wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne wchodzą w skład
strumienia odpadów wytwarzanych zarówno w sektorze gospodarczym jak i komunalnym,
przy czym udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny
do określenia.

5.4.1. Analiza stanu aktualnego
W mieście nie prowadzi się zorganizowanej, selektywnej zbiórki tego zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy sądzić, że w większości odpady te trafiają na
składowisko odpadów komunalnych bądź poprzez punkty zbiórki złomu przekazywane są
odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie odzysku poza granicami miasta.
5.4.2. Prognozy, cele i kierunki działań.
Według prognoz zawartych w WPGO, przy założeniu osiągnięcia zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych wymaganych w krajach UE do końca 2006 roku na poziomie
4 kg/mieszkańca, można oszacować, że w Mielcu w perspektywie 2008 roku należałoby
osiągnąć zbiórkę i zagospodarowanie przedmiotowych odpadów rocznie w granicach 250 Mg
rocznie.
W województwie podkarpackim działalność związaną z recyklingiem odpadów
elektrycznych i elektronicznych a także zbiórkę od podmiotów gospodarczych prowadzą
między innymi: Mega Service Recycling z Bielska-Białej, Thorman Recycling z Torunia,
P.H.U. Proeko – Grupa Śląsk.
Podstawowym celem do osiągnięcia jest organizacja selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych, realizowana poprzez:
− okresowa zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców objętych
obsługą MPGK w Mielcu,
− odbiór zużytych urządzeń od użytkowników z sektora gospodarczego przez
dystrybutorów sprzętu elektronicznego i elektrycznego, bądź wprost przez zakłady
demontażu i recyklingu.
5.5.

Odpady zawierające PCB

PCB (polichlorowane bifenyle) stosowane były w przeszłości głównie w zamkniętych
układach urządzeń elektromagnetycznych, takich jak: kondensatory, transformatory,
wyłączniki olejowe, dławiki itp. Wyjątkowa szkodliwość PCB spowodowała zaprzestanie ich
produkcji i konieczność wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienie lub dekontaminację
urządzeń zawierających te związki (bądź mieszaniny związków PCB) w ilościach powyżej
0,005 % wagowych łącznie. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi całkowite
zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska winno nastąpić do 2010 roku.
5.5.1. Analiza stanu aktualnego
Według dostępnych informacji na terenie Mielca nie zinwentaryzowano urządzeń
zawierających PCB. Jedynym podmiotem gospodarczym stosującym urządzenia zawierające
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PCB jest Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.. Masa oleju zawierająca PCB wynosi 0,72 Mg.
Elektrociepłownia posiada nakaz likwidacji tych olejów do 2006 r.
Aktualnie w kraju nie ma instalacji do unieszkodliwiania kondensatorów zawierających
PCB. Odbiór i przekazywanie do unieszkodliwiania za granicą kondensatorów z PCB
realizowany jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia:
− “Pofrabat” Sp. z o.o. w Warszawie – oddział w Katowicach,
− “Intereko” Sp. z o.o. w Opolu.
Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB pochodzących z urządzeń
elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest poza terenem województwa
podkarpackiego przez:
− Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. we Wrocławiu,
− Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A. w Brzegu Dolnym.
5.5.2. Cele i działania
Celem podstawowym jest całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010
roku.
W związku z powyższym przewiduje się:
- podjęcie działań informacyjno – uświadamiających o problemach związanych z PCB
(rodzaj urządzeń, szkodliwość, konieczność eliminowania ze środowiska urządzeń
zawierających PCB itp.) oraz obowiązku dla osób fizycznych nie będących
przedsiębiorcami przedłożenia informacji Prezydentowi Miasta o urządzeniach lub
instalacjach, w których były lub są wykorzystywane PCB (wg załącznika nr 3 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z 24 czerwca 2002 r w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających zagrożenia dla środowisk Dz. U. Nr 96, poz. 860).
5.6.

Azbest
Uniwersalne własności azbestu spowodowały jego powszechne stosowanie
w przeszłości jako surowca do produkcji wielu wyrobów spełniających określone wymagania
techniczne i praktyczne. Azbest w masowej skali stosowano przede wszystkim do produkcji
materiałów budowlanych – różnego rodzaju płyt dachowych i elewacyjnych.
Wprowadzenie w życie ustawy o zakazie stosowania wyrobów azbestowych
ograniczyła dopływ i stosowanie nowych produktów zawierających azbest. Pozostał problem
unieszkodliwiania wyrobów azbestowych stosowanych w przeszłości, które na skutek
procesów destrukcyjnych utraciły pierwotne walory użytkowe, a stając się odpadami
niebezpiecznymi stworzyły określone zagrożenia dla środowiska, a w konsekwencji i zdrowia
ludzi. Aktualnie odpady azbestowe w największych ilościach powstają w efekcie prowadzenia
prac remontowych i demontażowych w budownictwie. W 2002 r. Rada Ministrów
zatwierdziła “Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski”. Zgodnie z tym programem przyjmuje się, że usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Polski trwać będzie do 2032 r.
5.6.1. Analiza stanu aktualnego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu przy ul. M. Curie
Skłodowskiej 6 nie posiada danych dotyczących obiektów z elementami zawierającymi
azbest.
Aktualny stan ilości i lokalizacji obiektów z elementami zawierającymi azbest oparto
głównie o dane rzeczywiste uzyskane od właścicieli tych obiektów. Na terenie miasta Mielca
aktualnie funkcjonuje 11 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (tablica 5.4).
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Tablica 5.4.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wykaz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Mielcu (stan czerwiec 2004 r.)

Nazwa
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa „IKAR”
Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa „Leśna”
Wspólnota Mieszkaniowa „Wspólny Dom”
Wspólnota Mieszkaniowa „Sękowskiego”
Wspólnota Właścicieli Mieszkań i Lokali
Wspólnoty Mieszkaniowe przy MZBM Sp. z o.o.
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Szeregówka Wolność”

Adres
ul. Biernackiego 1
ul. Staffa 4a
ul. Żeromskiego 21
ul. Pułaskiego 2a
ul. Wyspiańskiego 4
ul. Partyzantów 9A
ul. Biernackiego 11/28
ul. Sękowskiego 4/29
ul. Korczaka 1
ul. Biernackiego 1
ul. Gombrowicza 2/4

Źródło: dane z UM w Mielcu

W tablicy 5.5 przedstawiono wykaz budynków w Mielcu z wbudowanymi elementami
zawierającymi azbest.
Tablica 5.5.

Wykaz budynków w Mielcu z wbudowanymi elementami zawierającymi azbest

(stan czerwiec 2004 r.)
Lp.

Adres budynku

Miejsce i rodzaj
Ilość
występowania wyrobu
[m2]
zawierającego azbest
Mielecka Spółdzielnia
Mieszkaniowa ul. Staffa 4a - Osiedle „Lotników”

1.

Warszawska 6A

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kocjana 25
Kocjana 23
Al. Ducha Św. 1
Tańskiego 6
Kocjana 21
Kocjana 19
Kocjana 17
Tańskiego 4
Kocjana 13
Kocjana 11
Kocjana 9
Al. Ducha Św. 5
Al. Ducha Św. 7
Tańskiego 7
Tańskiego 9
Al. Ducha Św. 9
Al. Ducha Św. 11
Al. Ducha Św. 13
Al. Ducha Św. 15
Al. Ducha Św. 17
Al. Ducha Św. 19
Warszawska 6 B
Al. Ducha Św. 27
Al. Ducha Św. 29

ściany szczytowe pokryte
płytami acekol-kolorys
- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „-
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242
242
338
338
338
242
242
181
277
242
338
338
242
242
338
338
242
338
242
242
242
145
161
338
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „- „-

Pisarka 13
Pisarka 15
Pisarka 17
Pisarka 19
Pisarka 25
Al. Ducha Św. 23
Al. Ducha Św. 25
Al. Ducha Św. 21
Sękowskiego 4 A
Sękowskiego 6 A
Sękowskiego 11
Al. Ducha Św. 26
Al. Ducha Św. 28
Al. Ducha Św. 30
Al. Ducha Św. 32
Al. Ducha Św. 36
Al. Ducha Św. 38
Al. Ducha Św. 40
Bajana 2
Bajana 4
Bajana 6
Bajana 8
Bajana 10
Bajana 12
Bajana 14
Bajana 16
Bajana 18
Bajana 20
Bajana 22
Dąbrowskiego 1
Dąbrowskiego 3
Dąbrowskiego 5
Dąbrowskiego 7
Dąbrowskiego 9
Dąbrowskiego 11
Dąbrowskiego 13
Moniuszki 1
Moniuszki 1A
Moniuszki 5
Al. Ducha Św. 27 A

211
338
308
242
338
338
242
242
384
242
290
338
384
338
290
242
242
242
192
151
218
242
242
242
242
242
218
218
242
242
242
290
242
242
290
242
218
218
242
370

razem
17 199
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowa
Ul. Pułaskiego 2 a
1

brak obiektów

-

-

Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowa „Leśna”
Ul. Partyzantów 9A
1

Partyzantów 9A

ocieplony acekolem

524

Z tablicy 5.5. wynika, że najwięcej budynków z wbudowanymi elementami
zawierającymi azbest (stan czerwiec 2004 r.) posiada Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Jest to 65 obiektów z zabudowanymi elementami zawierającymi azbest - przede wszystkim są
to ściany szczytowe pokryte płytami acekol-kolorys - o łącznej powierzchni 17 199 m2.
Z wykazanych obiektów budowlanych 54 wymaga ponownej oceny stanu technicznego
elementów zawierających azbest w okresie do roku, a 11 obiektów w terminie do 5 lat.
Pozostali administratorzy nie posiadają danych o ilościach zabudowanych wyrobów
zawierających azbest. Aktualnie brakuje pełnych danych o ilościach i lokalizacji elementów
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azbestowych zabudowanych w budownictwie wielorodzinnym i brak jakichkolwiek danych
o ilościach i lokalizacji elementów azbestowych zabudowanych w budownictwie
indywidualnym
Można przewidywać, że w obiektach budowlanych w Mielcu aktualnie zabudowanych
jest około 500 Mg elementów azbestowych.
Miasto nie posiada składowiska (wydzielonej kwatery) przystosowanego do
składowania odpadów azbestowych. Aktualnie odpady zawierające azbest unieszkodliwiane
są poprzez składowanie poza województwem podkarpackim. W województwie podkarpackim
przewiduje się zlokalizowanie składowiska odpadów azbestowych w gminie Radomyśl
Wielka.
5.6.2. Prognozy, cele i kierunki działań
Jedynym źródłem powstawania odpadów azbestowych jest i będzie w przyszłości
usuwanie użytkowanych aktualnie wyrobów azbestowych, w szczególności w budownictwie.
Wydaje się, że działania zmierzające do usunięcia wyrobów zawierających azbest oprócz
konieczności wynikającej z ich stanu technicznego winny być prowadzone równolegle
z programem termomodernizacji budynków umożliwiając skorzystanie administratorów
z preferencyjnych dotacji (pożyczek) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej lub z Banku Gospodarstwa Krajowego (możliwość skorzystania
z ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacycjnych (Dz. U.
Nr 162, poz. 121 , z późniejszymi zmianami).
Podstawowym celem jest usunięcie wyrobów zawierających azbest do końca 2032
roku.
Niezbędne działania to:
- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest zamontowanych na wszystkich obiektach
w mieście. Jest to zbieżne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października
2002 roku w sprawie przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach
występowania substancji stanowiących szczególne zagrożenie dla środowiska ( Dz. U. Nr
175, poz. 1439). Prezydent Miasta jest zobligowany do przedłożenia informacji
o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest do dnia 31
marca za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od danych za rok 2003,
- opracowanie harmonogramu usuwania wyrobów zawierających azbest przez
administratorów obiektów mieszkalnych,
- monitoring usuwania azbestu.
Koordynację prac w powyższym zakresie powierza się: Wydziałowi Inżynierii
Miejskiej i Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego we współpracy z Powiatowym
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego
5.7.

Wycofane pojazdy samochodowe

Wycofane z eksploatacji pojazdy samochodowe zawierające substancje niebezpieczne
w postaci olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych czy też akumulatorów ołowiowych
kwalifikowane są do odpadów niebezpiecznych (kod – 16 01 04*). Pojazdy samochodowe po
wycofaniu z eksploatacji winne być przekazane przez ostatniego właściciela do firm
posiadających uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przejęciu samochodu do
kasacji. Technologia utylizacji pojazdów samochodowych polega na usuwaniu odpadów
niebezpiecznych oraz demontażu i segregacji materiałów będących surowcami wtórnymi.
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Z dostępnych danych wynika, że aktualnie około 85 % średniej masy pojazdu może być
powtórnie wykorzystana.
5.7.1. Analiza stanu aktualnego
Na terenie miasta prowadzi się działalność związaną ze złomowaniem i demontażem
pojazdów samochodowych w dwóch firmach:
-

AUTO-ZŁOM. Marek Lizończyk przy ul. Piaskowej 9,

-

PW „BIBMOT” spółka jawna. Kazimierz Bik i Stanisław Bik przy
ul. Przemysłowej 61 (decyzja Wojewody Podkarpackiego ŚR.IV-6620/1/37/04
z dnia 5.07.2004 r. w sprawie odzysku odpadów (16 01 04* i 16 01 06),
a ważną do dnia 5 lipca 2014 r.

Odpady przeznaczone do odzysku (pojazdy odbierane do kasacji) magazynowane są na
utwardzonym placu, a ich demontaż prowadzony jest w hali. Proces demontażu obejmuje trzy
zasadnicze etapy:
- usuniecie elementów będących odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w postaci
płynów,
- wymontowanie części nadających się do ponownego użycia – odsprzedaży,
- wysegregowanie odpadów nadających się recyklingu,
- wysegregowanie odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia.
Do wykonywania prac demontażowych stacja posiada następujące urządzenia: podnośniki
i urządzenia do cięcia blach.
Łączna ilość odpadów przewidzianych do odzysku – 6 500 Mg/ok.:
- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (16 01 04*) – 1 500 Mg/rok,
- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych
substancji niebezpiecznych elementów- 5 000 Mg/rok.
W tablicy 5.6 przedstawiono bilans ilości samochodów zarejestrowanych w mieście
w ostatnich dwóch latach (na podstawie danych UM w Mielcu).
Tablica 5.6.

Bilans samochodów zarejestrowanych w mieście Mielcu w latach 2002-2003

Rodzaj pojazdu

liczba samochodów
zarejestrowanych

liczba samochodów
wyrejestrowanych

samochody osobowe
samochody ciężarowe
autobusy

2002 – 2003 r.
3 008
791
17

liczba samochodów
zarejestrowanych po
raz pierwszy
2002 - 2003 r.
982
413
7

Razem:

3 816

1 402

2 807

2002 - 2003 r.
2 305
478
24

Jak widać z przedstawionych danych w latach 2002-2003 wyrejestrowanych zostało
2 305 samochodów osobowych. Brak danych uniemożliwia stwierdzenie czy i gdzie pojazdy
zostały poddane kasacji.
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Przewiduje się, że w skali roku ilość wycofywanych pojazdów do roku 2007/8
utrzymywać się będzie na aktualnym poziomie około 450 samochodów rocznie. Po roku 2008
ilość ta może się zwiększyć o 20-25 % i sukcesywnie będzie maleć do roku 2014.
Na podstawie szacunków przedstawionych przez Forum Recyklingu Samochodów
przyjętych w WPGO, ilość samochodów wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji
rocznie w warunkach polskich wynosi około 2,5-3 % ilości zarejestrowanych samochodów.
W Mielcu na koniec 2003 roku było zarejestrowanych 21 725 samochodów, w tym
15 300 samochodów osobowych.
Przyjmując założone wskaźniki należałoby oczekiwać, że w roku 2008 na terenie
Mielca wycofanych z użytkowania winno być około 425 samochodów osobowych i 145
ciężarowych a w 2014 roku 520 osobowych i 240 ciężarowych.
W Mielcu stacje prowadzące złomowanie i demontaż samochodów wycofywanych
z eksploatacji dysponują mocami produkcyjnymi w pełni umożliwiającymi ich prawidłową
z odzyskiem surowców, rozbiórkę.
5.7.2. Prognozy, cele i kierunki działań.
W prognozach zawartych w WPGO przyjęto sukcesywny wzrost ilości zużytych
samochodów w Mielcu do około 670 sztuk w 2008 roku (efekt znacznego importu
używanych samochodów w latach 1990-2000 r.) i około 760 szt. w 2014 r.
Podstawowym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów z pojazdów
samochodowych i tworzenie warunków do ich odzysku i recyklingu.
Projekt ustawy o recyklingu wycofanych z eksploatacji zakłada:
−

osiągnięcie do dnia 1 stycznia 2006 roku poziomu odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 85 % i 80 % masy odpadów
rocznie.

−

do 1 stycznia 2015 roku osiągnięcie poziomu odzysku i recyklingu wycofanych
z eksploatacji pojazdów w wysokości odpowiednio 95 % i 85 % rocznie.

Osiągnięcie powyższych celów wymaga działań na poziomie krajowym. Zgodnie z zapisami
w projekcie ustawy o recyklingu pojazdów, stacje demontażu będą zobowiązane po 1 stycznia
2007 roku do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Właściciel
pojazdu samochodowego w momencie jego wyrejestrowania będzie zobligowany do
przedstawienia zaświadczenia ze stacji demontażu potwierdzającego, że samochód został
przekazany do demontażu. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu będzie
prowadził ewidencję pojazdów wycofanych z eksploatacji.
5.8.

Zużyte opony

Ustawa o odpadach wprowadziła z dniem 1 lipca 2003 roku zakaz składowania całych
opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku również pociętych. Obowiązujące uregulowania prawne
w zakresie postępowania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej
nakłada na producentów i importerów obowiązek ich odzysku i recyklingu.
5.8.1. Analiza stanu aktualnego
Na terenie Mielca nie prowadzi się ewidencji zużytych opon oraz nie ma
zorganizowanych punktów ich przyjmowania i magazynowania. Możliwe ilości zużytych
opon powstałych na terenie Mielca oszacowano na podstawie wskaźników przyjętych
w WPGO. Obliczenia szacunkowe oparto o ilości zarejestrowanych samochodów osobowych
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tj. 15 300 w 2003 roku oraz przyjmując wymianę opon średnio co 3-4 lata przy średniej
wadze opon dla samochodów osobowych - 7 kg i 25 kg dla autobusów i samochodów
ciężarowych.
W wyniku przyjętych wskaźników można oszacować, że w 2003 roku na terenie
Mielca mogło powstać około 260 Mg zużytych opon. Są to wielkości szacunkowe, nie
odzwierciedlające stanu rzeczywistego, uwzględniając fakt, że znaczna część użytkowników
samochodów osobowych mogła dokonać wymiany opon w punktach serwisowych poza
miastem.
5.8.2. Prognozy, cele i kierunki działań.
W prognozach ilości zużytych opon przedstawionych w WPGO oparto się o badania
Instytutu Gumowego w Warszawie, według których roczny przyrost opon w kraju wynosi
około 1,5 %. Przyjmując przyjęte wskaźniki można ocenić, że w Mielcu w 2008 roku może
powstać około 280 Mg zużytych opon, a w 2014 roku około 310 Mg. Z przyczyn oczywistych
szacunki te należy przyjmować z dużą dozą ostrożności.
Aktualnie zużyte opony unieszkodliwiane są w Zakładzie Produkcji Paliwa
Alternatywnego. Spółka „TARGUM” odzyskuje zużyte opony (bieżnikowanie), w 2003 r.
odzyskana ilość wynosiła 269 Mg.
Podstawowym celem w zakresie prawidłowej gospodarki zużytymi oponami jest
bezpieczne dla środowiska gospodarowanie zużytymi oponami oraz tworzenie warunków
umożliwiających docelowy odzysk i recykling opon w 2007 roku na poziomie: 75 % odzysk,
15 % recykling.
Do osiągnięcia powyższego celu niezbędne są działania w zakresie organizacji
systemu zbiórki i punktów gromadzenia opon.
Punkt zbiórki i gromadzenia zużytych opon jest możliwy do zorganizowania również
przez ZUOK w Mielcu.
6.

Harmonogram realizacji działań oraz szacunkowe koszty proponowanego
systemu gospodarki odpadami.

Wprowadzenie w życie przyjętego w planie systemu gospodarki odpadami wiązać się
będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych związanych z budową obiektów odzysku i unieszkodliwiania oraz kosztów
związanych z realizacją zadań PGO.
Szacunkowe koszty realizacji PGO przyjęto na podstawie:
− danych przedstawionych przez potencjalnych inwestorów,
− kosztów jednostkowych zamieszczonych w KPGO,
− jednostkowych wskaźników kosztów wyliczonych na podstawie analizy rynku.
W oparciu o powyższe wskaźniki oraz sporządzone bilanse oszacowano dla Mielca
niezbędne nakłady finansowe. Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne podano wraz
z harmonogramem realizacji działań:
− krótkoterminowych (lata 2005 – 2008),
− długoterminowych (lata 2009 – 2012).
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Budżet miasta powinien być obciążony tylko kosztami związanymi z obsługą
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w tym opakowań), edukacją oraz obsługą
PGO (monitorowanie).
Dotychczas w Polsce brak było możliwości dofinansowania najsłabszego ogniwa
w łańcuchu recyklingu, jakim jest odzysk (zbiórka, transport, sortowanie, magazynowanie
odpadów do recyklingu). Możliwości pozyskania środków na te działania przez gminy
stworzyła ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej. Biorąc pod uwagę fakt, że to miasto
zgodnie z ustawowym obowiązkiem zajmują się zbieraniem odpadów (zużytych opakowań),
znaczna część kwot z opłat produktowych może zasilić budżety gmin. Fundusze uzyskane
przez gminy z opłat produktowych są proporcjonalne do wykazanych w sprawozdaniach
ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.
Fundusze te (pochodzące z opłat produktowych na opakowania) muszą być
przeznaczone na działania związane z odzyskiem, recyklingiem i edukacją ekologiczną
związaną z gospodarką opakowaniami.
Większość prac związanych z gospodarką odpadami realizowana jest i będzie przez spółki
prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy miejskiej Mielec oraz firmy sektora
prywatnego.
Szczegółowy wykaz planowanych zadań w gospodarce odpadami miasta Mielca
przedstawiono w tablicy 6.1.
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Tablica 6.1.
Lp.

Harmonogram i szacunkowe koszty działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w latach 2005 – 2012
Opis przedsięwzięcia

Rodzaj
działania*

Szacunkowe
koszty całkowite,
tys. zł

Koszty szacunkowe
w latach, tys. zł
2005-2008
2009-2012

Odpowiedzialni

Gospodarka odpadami komunalnymi
1

2

3

4

5

6

7

1

Program segregacji i recyklingu odpadów
komunalnych:
- budowa II kwatery składowiska wraz z
infrastrukturą,
- zakup odpowiednich maszyn i urządzeń,
- uruchomienie sortowni odpadów komunalnych
Rozbudowa systemu odgazowania I kwatery
składowiska.
Zamknięcie i rekultywacja I kwatery
Budowa urządzeń o gromadzenia odpadów
komunalnych
Budowa i rozwój systemów selektywnej zbiórki
odpadów
Budowa kompostowni
Likwidacja dzikich wysypisk
Budowa instalacji odpadów wielkogabarytowych
Budowa instalacji odzysku materiałów budowlanych
Budowa oczyszczalni ścieków
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi
Budowa GPZON
Inwentaryzacja obiektów budowlanych i podmiotów
gospodarczych objętych obowiązkiem likwidacji
azbestu i PCB

K

7 998

7 998

0

ZUOK

K

1 000

1 000

0

ZUOK

W

384

384

0

UM

Ws

650

325

325

ZUOK, UM

Ws
W
Ws
Ws
K

2 000
100
400
1 350
82 880

2 000
40
0
0
82 880

0
60
400
1 350
0

ZUOK, MPGK, UM
UM
ZUOK, UM
ZUOK, UM
MPGK

Ws
W

70
10

70
-

10

ZUOK, UM
UM,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Organizacja wdrażania i monitorowania PGO
1

2

3

4

5

6

7

12

Stworzenie i prowadzenie gminnej bazy informacyjnej
o gospodarce odpadami w Mielcu
Edukacja społeczności Mielca w zakresie jej wpływu na
koszty i efektywność gospodarki odpadami oraz wagi
selektywnej zbiórki odpadów
Aktualizacja PGO
Razem

W

100

60

40

UM

W

1 440

720

720

UM

W

100
98 482

40
95 517

60
2 965

UM

13
14

Rodzaj działania*:
W – własne K – koordynowane Ws – finansowane ze środków podmiotów gospodarczych, a wspierane finansowo przez miasto
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Realizacja planowanych przedsięwzięć w gospodarce odpadami miasta Mielca
wymaga poniesienia nakładów na poziomie 95 517,0 tys. zł w latach 2005 – 2008, natomiast
w latach 2009 – 2012 około 2 965,0 tys. zł.
Nakłady na realizacje zadań inwestycyjnych wyniosą ogółem 96 732,0 tys. zł (co
stanowić będzie 98,2 % kosztów całkowitych), z czego 94 657,0 tys. zł w latach 2005 – 2008
i 2 075,0 tys. zł w latach 2009-2012.
Nakłady na realizację zadań pozainwestycyjnych kształtować się będą na poziomie
1 750,0 tys. zł (1,8 % kosztów całkowitych).
Duże koszty inwestycyjne związane będą:
- z przebudową oczyszczalni ścieków (około 87,6 % kosztów inwestycyjnych,
zadanie ujęte w WPI),
- zadania związane z dalszym funkcjonowaniem składowiska odpadów
komunalnych (7,8 % kosztów inwestycyjnych, zadanie ujęte w WPI),
- rozbudowa i dostosowanie składowiska odpadów komunalnych do zadań ZZO
„Tarnobrzeg-Mielec” (4,6 %).
7.

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację planu

Do podstawowych źródeł finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami
można zaliczyć: fundusze ekologiczne, fundacje i fundusze pomocowe, banki, fundusze
własne inwestorów.
7.1.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej należą do najbardziej znanych
i najczęściej wykorzystywanych źródeł dotacji i preferencyjnych kredytów przez podmioty
podejmujące inwestycje proekologiczne. Zasady funkcjonowania narodowego,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspiera
finansowo przedsięwzięcia ekologiczne o zasięgu krajowym, a także ponadregionalnym.
Podstawowymi formami finansowania zadań i projektów proekologicznych są dotacje,
a także preferencyjne pożyczki. Cele szczegółowe - zasady udzielania pomocy finansowej,
a także lista przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do dofinansowania ze środków
NFOŚiGW aktualizowane są co roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje
przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym poprzez udzielenie dotacji i pożyczek na
preferencyjnych warunkach, a forma wsparcia finansowego zależy od statusu prawnego
wnioskodawcy, rodzaju działań i charakteru zadania przewidywanego do dofinansowania,
przy czym preferowani są wnioskodawcy angażujący w realizację projektowanego
przedsięwzięcia środki własne. Jednym z podstawowych warunków ubiegania się o wsparcie
finansowe przez WFOŚiGW jest zbieżność zadań z aktualizowaną corocznie lista
przedsięwzięć priorytetowych. WFOŚiGW jako instytucja wdrażająca II stopnia zobowiązana
jest również do weryfikacji Listy potencjalnych przedsięwzięć z terenu województwa
podkarpackiego proponowanych do dofinansowania z Funduszu Spójności z części
przeznaczonej na ochronę środowiska.
Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska przeznaczają środki finansowe
pochodzące z opłat za składowanie odpadów, a także wpływów za gospodarcze korzystanie
ze środowiska między innymi na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań
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ekologicznych oraz zadania ustalone przez radę gminy (powiatu) służące ochronie
środowiska, w tym wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów i realizację
przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystywaniem odpadów. Z uwagi na fakt, że
powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska nie posiadają osobowości prawnej nie
mogą udzielać wsparcia finansowego w postaci pożyczek. Podstawowym celem Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest dofinansowanie przedsięwzięć
ekologicznych na terenie własnej gminy. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są
zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) i zatwierdzania
przychodów i wydatków tego funduszu.
7.2

EkoFundusz.

EkoFundusz jest fundacją powołaną dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi
pochodzącymi z zamiany części zadłużenia zagranicznego na wspieranie przedsięwzięć
w ochronie środowiska (tzw. konwersja długu). W zakresie racjonalnej gospodarki odpadami
priorytetami EkoFunduszu są:
− tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji
odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
− promocja tzw.: „czystszych technologii” związanych z eliminacją powstawania odpadów
niebezpiecznych w procesach przemysłowych, a także przedsięwzięcia związane
z likwidacją składowisk odpadów niebezpiecznych,
− rekultywacja gleb zanieczyszczonych odpadami niebezpiecznymi stanowiącymi
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego.
EkoFundusz udziela wsparcia finansowego w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek
w przypadku projektów dotyczących wyłącznie inwestycji związanych bezpośrednio
z ochroną środowiska. Dla jednostek gospodarczych dotacje EkoFunduszu z reguły nie
przekraczają 20 % kosztów projektu, natomiast gdy inwestorem są władze samorządowe,
dotacja może pokryć do 30 % kosztów - w szczególnych wypadkach do 50 % kosztów.
7.3. Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Programy Operacyjne.
Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków
unijnych jak i współpracy bilateralnej są między innymi:
− ogólna poprawa stanu środowiska,
− wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów
organizacyjnych dostosowanych do standardów europejskich.
W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska zyskała dostęp do znacznych
funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności przewidzianych na rozwój systemów
infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności zadań realizowanych w tym zakresie
przez samorządy terytorialne.
Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie dla realizacji
zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, wynikających
z wdrażania prawa Unii Europejskiej poprzez dofinansowanie:
− realizacji indywidualnych projektów,
− programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,
− programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.
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Jednym z priorytetów, jakie będą realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności
w zakresie ochrony środowiska jest racjonalizacja gospodarki odpadami. Podstawowym
kryterium uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu łączna wartość minimum 10 mln Euro. Ze środków Funduszu Spójności może być
dofinansowane maksymalnie od 80 % do 85 % kosztów kwalifikowanych. Projekty o takiej
wartości są w stanie zorganizować głównie duże lub średnie miasta bądź np.: związki miast
lub gmin.
Działania z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRG) będą realizowane w Polsce
w ramach dwóch programów operacyjnych przygotowanych przez rząd w oparciu
o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006:
− Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,
− Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Pomoc w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego adresowana jest do dużych,
małych i średnich przedsiębiorstw (ze szczególnym poparciem dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw). Jedno z działań (Działanie 2.4.) Sektorowego Programu Operacyjnego ma
na celu wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska. W ramach poddziałania 2.4.4 przewidywane jest wsparcie dla
przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, w tym:
− budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
przemysłowych (zgodne z wojewódzkim i lokalnym planem gospodarki odpadami),
− rozbudowa i modernizacja urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po
substancjach niebezpiecznych,
− tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza
odpadów niebezpiecznych w formy ułatwiające ich magazynowanie, transport,
a następnie odzysk lub unieszkodliwianie w instalacjach do tego przeznaczonych,
− tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego, tymczasowego magazynowania
odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub
unieszkodliwiania,
− tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania
wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów
przemysłowych.
Całkowita pomoc publiczna, obejmująca unijne oraz krajowe środki publiczne
przewidywana dla przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego może wynosić w
zależności od rodzaju inwestycji i wielkości przedsiębiorstw od 50 % do 65 % (małe i średnie
przedsiębiorstwa) kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć.
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomoc
z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty
jednostek samorządu terytorialnego, realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla
wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów.
W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć
projekty ograniczające wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody
i glebę, poprzez:
− modernizację istniejących wysypisk komunalnych,
− budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie, spalanie),
− wprowadzenie na szeroką skalę odzysku surowców wtórnych,
− regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i dzikich składowisk.
Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe
i gminne.
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8.

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami powinno uwzględniać ustawowe zadania miasta.
Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami
Według ustawy o odpadach projekt planu dla miasta podlega zaopiniowaniu przez:
- Zarząd Województwa Podkarpackiego,
- Zarząd Powiatu Mieleckiego,
- RZGW w Krakowie,
- organy wykonawcze miasta Mielca.
Zarząd Powiatu i Województwa opiniują Plan pod kątem jego zgodności z Planami
wyższego szczebla, a RZGW pod kątem uporządkowania gospodarki odpadami dla ochrony
zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami. Z kolei organy wykonawcze miasta, poprzez
opiniowanie Planu mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim
obszarze, już na etapie tworzenia Planu.
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie
rzadziej niż raz na 4 lata. Prezydent miasta przygotowuje co 2 lata sprawozdanie z realizacji
planu gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane Radzie Miejskiej.
Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna, stosowne postępowanie będzie
przeprowadzone przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu ewentualnej
aktualizacji Planu.
Raporty z wykonania Planu Gospodarki Odpadami
Wdrażanie Planu Gospodarki Odpadami będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
- określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,
- określenia stopnia realizacji przyjętych celów,
- oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,
- analizy przyczyn tych rozbieżności.
Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemu gospodarki odpadami jest
sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami,
który Prezydent przekazuje Radzie Miejskiej.
Prezydent będzie oceniał co dwa lata stopień realizacji planu gospodarki odpadami,
natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć
zdefiniowanych w Planie. Pod koniec 2008 roku nastąpi aktualizacja planu gospodarki
odpadami. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie
o odpadach.
Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system
sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska. W tablicy 8.1
przedstawiono istotne wskaźniki monitorowania, przy czym lista ta nie jest wyczerpująca
i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Mielec, sierpień 2004

136

Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA

Tablica 8.1.
Lp.

1
2

Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami
Wskaźnik

Jednostka
Stan
miary
wyjściowy
rok 2003
A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/
Mg/M rok
0,373
1 mieszkańca x rok
kg/kg rok
2,8
Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/

1 mieszkańca x rok
3
54
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3

Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok
Ilość zebranych selektywnie materiałów
(w stosunku do ilości wytworzonych odpadów)
Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających
biodegradacji (w stosunku do wytworzonych odpadów)
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji
Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych
odpadów niebezpiecznych)
Ilość odpadów z sektora komunalnego deponowanych na
składowisku
Ilość wytworzonych osadów ściekowych
Ilość wytworzonych osadów ściekowych unieszkodliwionych
poprzez składowanie
Ilość wytworzonych osadów ściekowych wykorzystanych na
cele przemysłowe
Ilość wytworzonych osadów ściekowych wykorzystanych na
cele rolnicze
Ilość wytworzonych osadów ściekowych przekształconych
termicznie
Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym
B. Wskaźniki świadomości społecznej
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy
gospodarki odpadami wg oceny jakościowej
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez
mieszkańców (np. dzikie wysypiska)
Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjnoinformacyjnych

Mg/M rok
%

0,1313
1,7

%

0,32

%
%

ok.100
0

%

83,9

Mg s.m.
%

368,46
42

Mg s.m.

143,96

Mg s.m.

3,3

Mg s.m.

0

tys. Mg

189,7

%
Liczba/
opis
Liczba/
opis

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa będzie ocena efektywności
realizacji Planu Gospodarki Odpadami, a w oparciu o tę ocenę – aktualizacja planu.
Określenie wskaźników zawartych w tablicy 8.1 wymaga posiadania m.in. następujących
informacji:
− pochodzących z monitoringu środowiska z zakresie gospodarki odpadami; informacje
te powinny być opracowane przez odpowiednie służby środowiskowe,
− pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych; badania te
powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii
społecznej.
Istnieje możliwość korygowania zaprojektowanego zestawu wskaźników w zależności od
bieżących, wynikających z polityki władz miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, potrzeb. Analizowane na bieżąco dane pozwolą na rozpoznanie trudności
i ewentualnych opóźnień w realizacji tak celów określonych w PGO jak i konkretnych
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przedsięwzięć (szczególnie inwestycyjnych) oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych
ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Istotnym elementem wspomagającym system sprawozdawczości opartej na wskaźnikach
środowiskowych powinno być stworzenie bazy danych o działających na terenie miasta
podmiotach wytwarzających, zbierających oraz zagospodarowujących odpady. System taki
będzie efektywnym narzędziem kontroli i kształtowania gospodarki odpadami. Wymagać to
będzie stworzenia systemu przepływu o rodzajach i ilościach odpadów z przedsiębiorstw do
tworzonej bazy danych. Cykliczna aktualizacja danych (np.: w cyklu kwartalnym) stworzy
korzystne warunki kontroli ilości i rodzajów odpadów w strumieniach odpadów
komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych na terenie miasta oraz kontroli stopnia
realizacji zawartych w PGO celów.

Mielec, sierpień 2004

138

Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA

Organizacja procesu monitorowania realizacji PGO
W celu stworzenia skutecznego systemu monitorowania realizacji PGO (a również
realizacji POŚ i jakości środowiska w mieście) konieczne jest wyłonienie sprawnej struktury
organizacyjnej i określenie reguł jej funkcjonowania. Proponuje się, aby w mieście Mielec
podstawową rolę w monitoringu planu gospodarki odpadami pełnił: Wydział Inżynierii
Miejskiej i Gospodarki Lokalowej (WIMiGL) W strukturze WIMiGL powinno być
utworzone stanowisko (etat) wyposażone w komputer z dostępem do drukarki z następującym
(podstawowym) zakresem obowiązków:
− koordynacja działań związanych z wdrożeniem PGO (i POŚ),
− zbieranie odpowiednich danych i informacji,
− gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych,
− ocena wyników oraz przygotowanie wstępnej rekomendacji zmian
− formułowanie zadań inwestycyjnych i poza inwestycyjnych wspierających bieżącą
realizację PGO (i POŚ) oraz proponowanie nowych przyszłościowych zadań ,
− przygotowanie raportów dla Prezydenta Miasta
Podmioty gospodarcze i struktury organizacyjne będą składały sprawozdania,
przygotowane zgodnie z przyjętymi zasadami monitoringu, do WIMiGL Urzędu Miejskiego
w Mielcu.
Wydział przygotowywać będzie raporty roczne/kwartalne dla Prezydenta Miasta.
Prezydent podejmować będzie decyzje w zależności od wyników monitoringu. Jeśli wynik
będzie pozytywny, akceptuje raporty, jeśli negatywny obierze następujące postępowanie:
− zidentyfikuje odchylenia,
− zanalizuje plan korekty,
− wdroży korekty.
Rada Miejska powinna przynajmniej raz w roku być informowana o wynikach
monitoringu Planu Gospodarki Odpadami. W przypadku negatywnego wyniku monitoringu
odpowiednie komisje Rady Miejskiej przeanalizują działania korygujące, zaproponowane
przez Prezydenta Miasta i zaakceptują je, jeśli będą one właściwe o czym powiadomią Radę
Miejską.
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9.

Streszczenie

Plan gospodarki odpadami dla miasta Mielca jest wynikiem realizacji ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), która
wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym i gminnym (rozdz. 3, art. 14-16).
Przedstawiony projekt planu gospodarki odpadami dla miasta Mielca przyjmując
założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Planu Gospodarki Odpadami dla
województwa podkarpackiego i Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu mieleckiego,
zawiera:
- opis aktualnego stanu i analizę gospodarki odpadami, w tym źródła wytwarzania,
rodzaje i ilości odpadów oraz ich aktualną gospodarkę w zakresie zbiórki, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania,
- prognozę zmian w zakresie gospodarki odpadami,
- założone cele i kierunki działań przyjętego systemu gospodarki odpadami, w tym cele
strategiczne, cele krótkoterminowe i długoterminowe oraz plan działań w zakresie
gospodarki odpadami,
- harmonogram realizacji działań w zakresie gospodarki odpadami, jednostki
odpowiedzialne za ich realizację oraz szacunkowe koszty,
- sposób monitoringu i oceny wdrażania planu.
9.1.

Sektor komunalny

Stan aktualny
W bilansie odpadów w sektorze komunalnym uwzględniono oprócz odpadów
z gospodarstw domowych, także odpady z obiektów infrastruktury oraz odpady
wielkogabarytowe, odpady ulęgające biodegradacji, odpady z czyszczenia ulic i placów,
odpady ze studzienek kanalizacyjnych, odpady opakowaniowe i osady ściekowe.
Średnioroczne ogólnomiejskie wskaźniki nagromadzenia odpadów z gospodarstw
domowych wynoszą aktualnie (2003 r.) 1,5 m3/M/rok; 193,4 kg/M/rok.
Na potrzeby planu gospodarki odpadami przyjęto ostatecznie podział odpadów
komunalnych na 18 strumieni. Łącznie w sektorze komunalnym powinno powstać około 23
657,3 Mg (2003 r.) odpadów, w tym:
Lp.
1

1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa strumienia
2

Odpady organiczne roślinne
Odpady organiczne zwierzęce
Odpady organiczne inne
Odpady zielone
Papier i karton (nieopakowaniowe)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
Mielec, sierpień 2004

Ilość wytworzonych
odpadów
[Mg]
3

4 162,6
226,3
243,9
540,7
1 527,3
2 215,7
248,6
2 624,8
844,5
648,1
110,8
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1

2

3

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady mineralne
Drobna frakcja popiołowa
Odpady wielkogabarytowe
Odpady budowlane
Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie
odpadów komunalnych
Razem

1 634,2
679,3
242,8
70,6
888,7
2 854,9
1 187,0
2 532,4
174,1
23 657,3

Podstawowym systemem zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Mielca
jest zbiórka odpadów zmieszanych. W zakresie odbioru odpadów komunalnych w 2003 r.
działał 1 podmiot gospodarczy – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o.( MPGK), na podstawie uchwały w załączniku do uchwały Nr XXXIX/266/97 Rady
Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 1997 r. z późniejszymi zmianami (uchwały: Nr
XVL/321/98 z dnia 27 maja 1998 r. i Nr XVII/152/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r.)
w sprawie „szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mielca”.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Mielcu jest
składowanie. Odpady z terenu miasta trafiają na składowisko odpadów komunalnych
w Mielcu, zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. (ZUOK).
Składowisko przyjmuje rocznie około 20 tys. Mg odpadów, ilość odpadów przywiezionych
w 2003 r. z terenu Mielca na składowisko wynosiła 19 844 Mg, co stanowiło około 83,9 %
wytworzonych odpadów komunalnych. Wynika stąd, że część odpadów (około 16,1 %)
znajduje się poza obecnie realizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na składowisku deponowane są odpady w sposób nieselektywny, bez odzyskiwania
surowców wtórnych. Stan formalno-prawny składowiska jest uregulowany. Składowisko
posiada wszystkie konieczne zabezpieczenia minimalizujące negatywne oddziaływanie na
środowisko (uszczelnienie, drenaż, odbiór odcieków, odgazowanie ze spalaniem gazu
w pochodniach będzie uruchomione w 2005 r.), składowisko jest monitorowane
i wyposażone w sprzęt specjalistyczny służący właściwej jego eksploatacji (kompaktor).
Budowę składowiska prowadzi się etapowo, wykonując i rekultywując kwatery. Rok
uruchomienia i deklarowany rok zamknięcia wynoszą odpowiednio – 1997 i 2022.
Od 1998 r w mieście wdrażana jest przez ZUOK selektywna zbiórka odpadów.
Aktualnie zbierane są surowce wtórne w systemie - zbiorcze punkty gromadzenia odpadów
w zabudowie wielorodzinnej - tzw. „poletka ekologiczne” (65 szt.). Na terenie miasta
rozmieszczono zestawy pojemników (na szkło, tworzywa sztuczne, i papier). W 2001 r.
uruchomiony został przez ZUOK w Mielcu system workowy odbioru surowców wtórnych
z domów jednorodzinnych. Zebrane surowce wtórne są doczyszczane ręcznie w ZUOK.
W wyniku przedstawionych powyżej działań w roku 2003 pozyskano z selektywnej
zbiórki:
- 82,32 Mg papieru,
- 4,44 Mg szkła,
- 79,66 Mg tworzyw sztucznych,
- 0,44 Mg metali.
Ogółem suma wydzielonych w selektywnej zbiórce składników o właściwościach surowców
wtórnych była niewielka; stanowiła około 3,9 % szacowanej masy surowców wtórnych
zawartych w odpadach i około 1,7 % ogólnej masy odpadów komunalnych.
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Ponadto MPGK prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w sposób
zorganizowany – dwa razy do roku wg harmonogramu oraz na indywidualne zlecenia.
W wyniku zbiórki pozyskano 4,1 Mg odpadów wielkogabarytowych. Łączna ilość
odpadów pozyskiwanych poprzez selektywną zbiórkę w Mielcu wynosi 400,77 Mg, co
stanowiło 1,69 % ogólnej masy odpadów komunalnych.
Na terenie Mielca prowadzone są jeszcze następujące systemy selektywnej zbiórki:
- baterii w placówkach oświatowych (przez ZUOK),
- tekstyli (przez spółkę „EKO-Collections” pod patronatem PCK).
Przedstawiony aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Mielca
charakteryzuje się przede wszystkim:
- małą efektywnością selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
- brakiem selektywnej zbiórki kuchennych odpadów organicznych, odpadów
remontowo-budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych (poza zbiórką baterii),
- brakiem obiektów wspomagających selektywną zbiórkę surowców wtórnych (poza
opakowaniami), odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych i odpadów
niebezpiecznych tj. zbiornicy z sortownią i stacją demontażu odpadów
wielkogabarytowych, instalacji do odzysku odpadów budowlano-remontowych
i Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),
- zbyt dużą masą nieprzetworzonych odpadów komunalnych kierowanych do
składowania.
Prognoza
Prognozuje się zmniejszenie ilości wytwarzanych w Mielcu odpadów komunalnych do
poziomu 23 005,3 Mg w 2008 r., 22 696,3 Mg w 2010 r., 22 441,1 Mg w 2012 r. oraz
22 149,7 Mg w 2014 r.
W tablicy przedstawiono prognozowaną emisję odpadów komunalnych w latach 20052014 z podziałem na poszczególne strumienie odpadów i z wyodrębnieniem odpadów
ulegających biodegradacji.
Prognoza ilości odpadów komunalnych dla miasta Mielca w latach 2005-2014
Lp.
1
1

1a
1b
1c
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa strumienia odpadów

2005
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym
2

3

Odpady organiczne roślinne
Odpady organiczne zwierzęce
Odpady organiczne inne
Odpady zielone
Papier i karton (nieopakowaniowe)
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania wielomateriałowe
Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)
Opakowania z tworzyw sztucznych
Tekstylia
Szkło (nieopakowaniowe)
Opakowania ze szkła
Metale
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z aluminium
Odpady mineralne

4 079,8
217,5
239,0
529,9
1 496,9
2 273,8
255,2
2 560,0
866,7
635,2
109,7
1 645,6
659,3
242,2
70,3
862,5
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2008
4

4 003,7
213,4
236,0
523,1
1 469,0
2 244,6
251,9
2 504,7
855,6
623,4
108,2
1 624,5
646,9
239,1
69,4
856,5

Rok
2010
5

3 953,6
210,7
233,9
518,6
1 450,7
2 225,3
249,7
2 468,4
848,2
615,6
107,3
1 610,5
638,8
237,0
68,8
852,5

2012
6

3 901,0
207,9
230,8
511,7
1 431,4
2 204,4
247,4
2 425,6
840,3
609,8
105,5
1 595,4
632,8
234,8
68,1
844,4

2014
7

3 836,9
204,5
227,1
503,3
1 407,8
2 181,2
244,8
2 371,1
831,4
603,4
103,1
1 578,6
626,2
232,3
67,4
835,6
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15
1

16
17
18

Drobna frakcja popiołowa

2 688,4

2

3

2 637,6
4

2 604,2
5

2 579,8
6

2 552,6
7

Odpady wielkogabarytowe
1 237,0 1 164,0 1 116,3 1 105,8 1 094,2
Odpady budowlane
2 638,9 2 568,6 2 522,4 2 505,0 2 487,8
Odpady
niebezpieczne
wytwarzane
167,3
165,1
163,7
162,2
160,5
w grupie odpadów komunalnych
Razem:
23 475,1 23 005,3 22 696,3 22 441,1 22 149,7

Wyznaczono następujące główne cele do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi
na terenie miasta Mielca:
- odzysk surowców wtórnych (w tym opakowań),
- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych
i podanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie
ich procesom unieszkodliwia.
Przyjęto za WPGO rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz:
- skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83 % (wagowo), a do 2010 r. nie
więcej niż 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulęgających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995),
- osiągnięcie do końca roku 2007 zakładanych limitów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50 %, recyklingu 25 %,
- deponowanie na składowiskach nie więcej niż 78 % (2006 r.) wytworzonych
odpadów komunalnych, a do 2014 r. nie więcej niż 53 % wszystkich odpadów
komunalnych,
- odzysk opadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.
Założone poziomy odzysku i unieszkodliwiania odpadów w kolejnych latach przedstawia
się następująco:
Wyszczególnienie
Surowce wtórne do odzysku
Odpady biodegradowalne do recyklingu
Dodatkowy konieczny recykling odpadów
biodegradowalnych
Odpady wielkogabarytowe do odzysku
i unieszkodliwiania
Odpady budowlane do odzysku i recyklingu
Odpady niebezpieczne do odzysku i recyklingu
Odpady do składowania
Razem

2005
2 646,7
189,5

2008
5 006,9
561,1

Rok
2010
4 952,4
556,3

2012
4 892,8
551,1

2014
5 979,2
545,3

961,8

985,5

1 255,1

1 516,4

1 576,6

247,4

407,4

558,2

663,5

765,9

395,8
706,4 1 009,0 1 252,5 1 492,7
25,1
53,7
81,9
105,4
128,4
19 008,8 15 284,3 14 283,6 13 462,4 11 661,6
23 475,1 23 005,3 22 696,3 22 444,1 22 149,7

Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi
Przedstawiony system gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie zbiórki (w tym
selektywnej) i transportu odpadów uwzględnia potrzeby miasta Mielca.
Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego
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projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Mielca rozpatrywano
w aspekcie stopniowego wdrażania rozwiązań w skali regionalnej z uwzględnieniem
w pierwszym okresie (2005-2008) przede wszystkim potrzeb miasta w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania.
Regionalnym system gospodarki odpadami polega na realizacji obiektów odzysku
recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, które w sposób kompleksowy zapewnią
funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi.
Planuje się w latach 2005-2008 budowę:
- sortowni odpadów komunalnych,
- Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na potrzeby systemu
zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
W latach 2005-2008 proponuje się także budowę jednego modułu kompostowni na
odpady biodegradowalne.
Po roku 2008 przewiduje się budowę instalacji do odzysku odpadów budowlanych
i poremontowych, które będzie się stopniowo przekształcać w obiekt regionalny oraz
instalacje do odpadów wielkogabarytowych.
Warianty systemowych rozwiązań gospodarki odpadami komunalnymi były
dyskutowane na spotkaniach z zainteresowanymi podmiotami.
9.2.

Sektor gospodarczy

Stan aktualny
Według uzyskanych danych można ocenić, że w 2003 roku na terenie miasta
wytworzonych zostało 186 844,22 Mg odpadów przemysłowych w tym około 2 882,52 Mg
odpadów niebezpiecznych. Odpady inne niż niebezpieczne w ilości 154 189,42 Mg
w zasadzie w całości zostały poddane procesom unieszkodliwienia (82,5 %).
W ogólnej masie wytworzonych odpadów dominowały: odpady z przetwórstwa drewna
oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (głównie odpad 03 01 05 –
wytwórca spółka KRONO-WOOD Sp. z o.o.), które stanowiły 83 % wytworzonych odpadów
przemysłowych innych niż niebezpieczne w 2003 r., odpady energetyczne (odpad 10 10 10 –
wytwórca Elektrociepłownia– Mielec Sp. z o.o.), stanowiły 7,5 % oraz odpady z tworzyw
sztucznych (grupa 12 – stanowiły 5 %).
Do największych wytwórców odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne
w Mielcu w 2003 roku można zaliczyć:
Nazwa przedsiębiorstwa
Zakład Płyt Wiórowych KRONO-WOOD Sp. z o.o.
Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.
Kirchhoff Sp. z.o.

Ilość [Mg]
153 388,3
13 788
7 721

Przedstawione powyżej podmioty gospodarcze wytworzyły w sumie 93,6 % ogółu
odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wytworzonych w sektorze gospodarczym
w 2003 roku.
Procesom odzysku prowadzonym przez podmioty gospodarcze działające na terenie
miasta poddanych zostało około 2 000 Mg odpadów (1,1 % wytworzonych odpadów innych
niż niebezpieczne), a unieszkodliwionych zostało 154 189,42 Mg (82,8 % wytworzonych
odpadów innych niż niebezpieczne). Na terenie miasta zlokalizowane jest czynne
składowisko odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, z wydzieloną częścią na
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odpady niebezpieczne, gdzie zeskładowano w 2003 r. 75,96 Mg odpadów, w tym
niebezpiecznych 0,775 Mg.
Z odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze gospodarczym największą
ilościowo grupę stanowiły odpady - baterie i akumulatory ołowiowe o kodzie 16 06 01
w ilości 2 073,53 Mg , co stanowiło 72 % ogółu wytworzonych odpadów niebezpiecznych,
których głównym wytwórcą (.1 986,1 Mg) była Fabryka Akumulatorów „AUTOPART” Sp. z o.o.
Odpady te były odebrane przez specjalistyczne firmy i przekazywane do unieszkodliwienia
lub częściowego odzysku poza terenem miasta. W Mielcu istnieją instalacje do
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w których unieszkodliwiono 1,5 %
wytworzonych odpadów.
Prognoza
Przyjmując wariant optymistyczny – w wytworzonych odpadach innych niż
niebezpieczne w perspektywie 2008 roku nie przewiduje się większych zmian w ilościach
i sposobie ich zagospodarowania. Po 2008 roku zmaleje ilość wytwarzanych odpadów
o około 5-25 % w skali roku z uwagi na przewidywane zastosowanie małoodpadowych
technologii i wykorzystanie odpadów do produkcji paliwa alternatywnego (Zakład Produkcji
Paliw Alternatywnych zlokalizowany na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EUROPARK Mielec”, zarządzany przez „EURO-EKO” Sp. z o.o.) .
Można założyć, że ilość pozostałych rodzajów odpadów wytworzonych w sektorze
gospodarczym w Mielcu nie ulegnie w najbliższych latach zasadniczym zmianom.
Cele i kierunki działań
Podstawowymi celami w gospodarce odpadami wytwarzanymi w sektorze
gospodarczym są: redukcja u źródła ilości wytwarzanych odpadów, odzysk,
unieszkodliwianie i w ostateczności bezpieczne ich składowanie.
Niezbędne do realizacji założonych celów będzie przede wszystkim:
− preferowanie wprowadzenia nowoczesnych technologii „czystszej produkcji” oraz
uwzględnianie w programach gospodarki odpadami działań zmierzających do
minimalizacji powstawania odpadów w zakładach produkcyjnych,
− utrzymanie odzysku odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wytwarzanych na
terenia miasta,
− poddanie procedurze uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie odpadów oraz przedkładanie
informacji o wytworzonych odpadach i sposobach postępowania z nimi przez wszystkie
podmioty gospodarcze wytwarzające odpady w mieście,
− wykorzystywanie do prac inżynierskich (niwelacja, rekultywacja, itp.) prowadzonych na
terenie miasta w pierwszym rzędzie możliwych do wykorzystania odpadów
wytworzonych przez podmioty gospodarcze z terenu Mielca,
− sukcesywna rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów przemysłowych,
− prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie zapobiegania powstawania, wykorzystania
i bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych.
9.3.

Koszty realizacji planowanych przedsięwzięć
Realizacja planowanych przedsięwzięć w gospodarce odpadami miasta Mielca
wymaga poniesienia nakładów na poziomie 95 517,0 tys. zł w latach 2005 – 2008, natomiast
2 965,0 tys. zł w latach 2009 – 2012.
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Nakłady na realizacje zadań inwestycyjnych wyniosą ogółem 96 732,0 tys. zł (co
stanowi 98,2 % kosztów całkowitych), z czego w latach 2005 – 2008 około 94 657,0 tys. zł
i 2 075,0 tys. zł w latach 2009-2012.
Nakłady na realizację zadań pozainwestycyjnych kształtować się będą na poziomie
1 750,0 tys. zł. (co stanowi 1, 8 % kosztów całkowitych).
Duże koszty inwestycyjne związane będą:
- z przebudową oczyszczalni ścieków (około 87,6 % kosztów inwestycyjnych,
zadanie ujęte w WPI),
- z dalszym funkcjonowaniem obecnego składowiska odpadów komunalnych (7,8 %
kosztów inwestycyjnych, zadanie ujęte w WPI),
- rozbudową i dostosowaniem składowiska odpadów komunalnych do zadań ZZO
„Tarnobrzeg-Mielec” (około 4,6 % kosztów inwestycyjnych).
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10.

Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko oraz sposób ich
uwzględniania w planie

Przedstawione poniżej wnioski wynikają z analizy oddziaływania na środowisko
zamierzeń planu gospodarki odpadami dla miasta Mielca.
Oddziaływanie na środowisko projektowanego systemu gospodarki odpadami
rozpatrywano w aspekcie zaspokojenia w pierwszym rzędzie potrzeb miasta, a następnie
stopniowego wdrażania zgodności z planem gospodarki odpadami dla województwa
podkarpackiego – rozwiązań w skali regionalnej (ZZO „Tarnobrzeg –Mielec”) oraz hierarchii
działań, czyli wdrażania w pierwszej kolejności procesów odzysku, a następnie
unieszkodliwiania, traktując składowanie odpadów jako rozwiązanie ostateczne.
1. Biorąc pod uwagę fakt, że Mielec posiada już składowisko odpadów komunalnych
(ZUOK) - inwestycjami nowymi będą pozostałe elementy systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym sortownia, kompostownia, Gminny Punkt Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych,
instalacja do odzysku odpadów budowlanych i remontowych. Wymagać one będą na
etapie projektowania (wydania decyzji o warunkach zabudowy) i na etapie pozwolenia
na budowę raportów o oddziaływaniu na środowisko, które szczegółowo określą
wpływ planowanych przedsięwzięć na poszczególne elementy środowiska.
2. Obiekty systemu gospodarki odpadami komunalnymi – sortownia, kompostownia
i GPZON planuje się zlokalizować na składowisku ZUOK. Składowisko posiada
uregulowany stan formalno-prawny. Proponowane rozwiązanie wpłynie na
dotychczasową wielkość importu odpadów z sąsiednich gmin.
3. Potencjalnie negatywne oddziaływanie składowiska na środowisko zostanie znacząco
zredukowane, a nawet wyeliminowane w wyniku opisanych w dalszych wnioskach
powodów. Powyższa lokalizacja instalacji wymagać będzie kompleksowego raportu
oddziaływania na środowisko składowiska wraz z projektowanymi obiektami, który
szczegółowo określi wpływ planowanych przedsięwzięć na poszczególne elementy
środowiska. Proponowane obiekty pozwolą uzyskać odpowiednią redukcją ilości
składowanych odpadów biodegradowalnych, co będzie szczególnie istotne wtedy, gdy
selektywna zbiórka tych odpadów okaże się nieefektywna.
4. Kompostowanie pozwoli na:
- pełną higienizację odpadów,
- wyeliminowanie
niekorzystnych
skutków
składowania
biodegradowalnych (odcieki, gaz składowiskowy, itd.),
- uzyskanie wartościowego produktu w postaci kompostu.

odpadów

5. Pozytywnym efektem zamierzeń planu gospodarki odpadami dla środowiska będzie
stopniowe zmniejszanie się ilości odpadów komunalnych kierowanych do
składowania. Przy pełnej realizacji działań przewidywanych niniejszym planem
powinna nastąpić redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych od 78,0 %
w 2006 r. do 53 % w 2014 r. Zdecydowane zmniejszenie ilości deponowanych
w środowisku odpadów komunalnych oznacza zmniejszenie uciążliwości dla
środowiska, ograniczenie terenu przeznaczonego na składowanie odpadów
i możliwość wydłużenia w czasie eksploatacji składowiska.
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6. Wzrost ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom odzysku
i unieszkodliwiania (innym niż składowanie) spowoduje zmianę składu
deponowanych odpadów. Szczególne znaczenie będzie tu miała redukcja ilości
składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Zmiany składu odpadów wyrażać
się będą znacznym zmniejszeniem zawartości w odpadach substancji organicznych
powodujących największe zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczone odcieki i gazy
składowiskowe). Poprzez te działania zmniejszy się potencjalnie negatywny wpływ
składowiska na środowisko.
7. Podstawową barierą w osiągnięciu zakładanych w planie poziomów odzysku
i unieszkodliwiania odpadów może okazać się nieefektywna selektywna zbiórka
odpadów. Dotyczy to głównie odpadów pochodzących od mieszkańców, a zwłaszcza
odpadów ulegających biodegradacji, surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych.
Z tego względu jako priorytetowe zadanie przyjmuje się opracowanie i weryfikację
programów selektywnej zbiórki tych odpadów oraz szerokie akcje szkoleń
i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Żeby osiągnąć
zakładane zwielokrotnienie poziomu wzrostu ilości surowców wtórnych
odzyskiwanych w wyniku selektywnej zbiórki z aktualnego poziomu około 400
Mg/rok do około 5 000 Mg w 2008 r. oraz około 5 980 Mg w 2014 r., a w przypadku
odpadów ulegających biodegradacji wzrost z poziomu około 28,9 Mg obecnie do
1 250 Mg w 2010 r. – przystąpi się do intensywnych działań począwszy od 2005 r.,
gdyż w innym przypadku istnieje ryzyko nie wypełnienia przyjętych założeń planu,
a w konsekwencji pozytywne efekty dla środowiska nie zostaną osiągnięte.
8. Ponadto w trybie pilnym przystąpi się do organizacji systemu zbiórki
i magazynowania odpadów niebezpiecznych (GPZON) celem osiągnięcia w 2008 r.
poziomu odzysku – 53,7 Mg odpadów niebezpiecznych.
9. W zakresie gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym ma miejsce
pozytywna tendencja sukcesywnego zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów, przy
równocześnie wysokim (prawie 100 %) stopniu odzysku odpadów przemysłowych
innych niż niebezpieczne.
10. Wobec istniejących możliwości bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów przewiduje
się wytwarzanie z nich paliwa w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych oraz na
składowanie na składowisku odpadów przemysłowych („EURO-EKO” Sp. z o.o.)
w Mielcu w perspektywie 2008 r., a w dalszej przyszłości poza miastem, co nie będzie
generować negatywnych skutków dla środowiska (poza ich wytwarzaniem).
11. Z punktu widzenia ochrony środowiska pozytywny efekt wiąże się z przewidywaną
likwidacją komory na odpady niebezpieczne na składowisku odpadów przemysłowych
administrowanego przez „EURO-EKO” Sp. z o.o.. Proces likwidacji, rekultywacji
i monitoringu rejonu składowiska odpadów wymagać będzie szczególnych działań
kontrolnych.
12. Realizacja ujętych w planie celów i kierunków działań związanych z gospodarką
odpadami z sektora gospodarczego, w tym objęcie ewidencją i kontrolą w zakresie
gospodarowania wszystkich odpadów przemysłowych (przez UM w Mielcu)
wytwarzanych w mieście powinno dać pozytywne efekty dla środowiska.
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH TERMINÓW I SKRÓTÓW
Terminy

Termin

Definicja

1

2

biodegradacja

proces niszczenia (unieszkodliwiania) związków chemicznych
szkodliwych dla środowiska, w wyniku działania bakterii
degradacja środowiska każde obniżenie wartości, jakości lub roli poszczególnych
komponentów (elementów) środowiska, będące efektem działalności
człowieka
dewastacja środowiska proces wprowadzenia do środowiska nieodwracalnych zmian
przyrodniczego
powodujących jego niszczenie
gospodarka odpadami zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym
również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami
unieszkodliwiania odpadów
EMAS
rozporządzenie Nr 1836/93 dotyczące zasad opracowania
i wprowadzania polityki ochrony środowiska i programu jej realizacji
ustalone przez Unię Europejską w 1993 roku
emisja
w sozologii termin oznaczający wydzielanie, wypuszczanie,
wyrzucanie dowolnych substancji stałych, ciekłych, gazowych,
a także energii (ciepła, hałasu) i promieniowania
komunalne osady
pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych
ściekowe
oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków
komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu
ścieków komunalnych
magazynowanie
czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich
odpadów
transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem
najlepsza dostępna
najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju
technika
technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany
jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających
na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie
możliwe, ograniczenie emisji i wpływu na środowiska jako całość,
z tym że pojęcie:
„technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób,
w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana,
eksploatowana oraz likwidowana,
„dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który
umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie
przemysłu,
z
uwzględnieniem
warunków
ekonomicznych
i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla
środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może
uzyskać,
„najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywną technikę
w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako
całości
Odnawialne
Źródła źródła naturalne, nie wyczerpujące się w trakcie wytwarzania energii,
Energii (OZE)
np. wiatr, promieniowanie słoneczne, energia geotermalna, energia
fal i pływów morskich, energia cieplna mórz i oceanów, biomasa
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1

odpady

odpady komunalne

odpady medyczne
odpady niebezpieczne

odpady ulegające
biodegradacji
odpady weterynaryjne
odzysk

oleje odpadowe

PCB

polityka ekologiczna
posiadacz odpadów

2

każda substancja lub przedmiot należący do jednej kategorii,
określonych w załączniku nr 1 do ustawy „O odpadach”, których
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest
zobowiązany
odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
odpady powstające w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych
oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie
medycyny
odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na
liście A załącznika nr 2 do ustawy „o odpadach” oraz posiadające co
najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do
ww. ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów
określonych na liście B załącznika nr 2 do ww. ustawy i zawierające
którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do
ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości
wymienionych w załączniku nr 4 do ww. ustawy
odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy
udziale mikroorganizmów
odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub
świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku
z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach
wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia
ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów
w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów
substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania , określone
w załączniku nr 5 do ustawy „o odpadach”
wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do
zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone,
a w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje
przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje
hydrauliczne
polichlorowane
difenyle,
polichlorowane
trifenyle,
monometylotetrachlorodifenylometan,
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny
zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005 %
wagowo łącznie
wyodrębniona dziedzina działalności państwa, w której wyraża się
stanowisko władzy państwowej wobec problemów zagrożenia
ekologicznego
każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną
osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną),
dominiemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem
odpadów znajdujących się na nieruchomości
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2

recykling

odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu
uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub
o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem
odzysku energii
składowisko odpadów obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów
spalarnia odpadów
instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów
w celu ich unieszkodliwienia
substancja
jedna lub więcej substancji albo mieszania substancji, które ze
niebezpieczna
względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub
promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z
nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska, substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt,
półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii
termomodernizacja
przedsięwzięcie polegające na ograniczeniu potrzeb cieplnych w
obiektach kubaturowych, strat ciepła w sieciach przesyłowych oraz
zwiększenie efektywności energetycznej w źródłach ciepła
unieszkodliwianie
poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych,
odpadów
fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 do
ustawy „o odpadach” w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie
stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska
wytwórca odpadów
każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie
odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie,
mieszanie lub inne działania powodując zmianę charakteru lub składu
tych odpadów; jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki remontu obiektów,
czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji
i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa
o świadczenie usługi stanowi inaczej
zbieranie odpadów
Każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach,
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania
zrównoważony rozwój rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje
proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z
zachowaniem
równowagi
przyrodniczej
oraz
trwałości
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i
przyszłych pokoleń
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Skróty
Skrót
1
ARP
BAT
EC
EEA
EEC
EMAS
GIS
GPZON
GZWP
HRM
ICLEI
IPPC
ISO 14 000
ISPA
M-K-G OChK
MPEC
MPGK
MZBM
OECD
OZE
PCB
PGO
PHARE
RLM
RZGW

Wyjaśnienie
2
Agencja Rozwoju Przemysłu
Best Available Techniques
(najlepsza dostępna technika)
European Community (Wspólnota Europejska)
Europan Environmental Agency
(Europejska Agencja Ochrony Środowiska)
European Economic Community (Gospodarcza Wspólnota
Europejska)
Eko-Managament and Audit Scheme
(System zarządzania i audytowania środowiskowego)
System Informacji Geograficznej
Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
materiał wysokiego ryzyka (dotyczy odpadów pochodzenia
zwierzęcego)
International Council of Local Environmental Initiatives
(Międzynarodowa Agencja do Spraw Środowiska dla Samorządów
Lokalnych)
Integrated Pollution Prevention and Control
(Zintegrowanie systemu zapobiegania, ograniczenia i kontroli
zanieczyszczeń)
seria norm dotyczących systemów zarządzania środowiskowego,
zatwierdzonych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną
ISO
Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
(Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej)
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Miejskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego
Organization for Economic Cooperation and Development
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
Odnawialne Źródła Energii
polichlorowane bifenyle
Program Gospodarki Odpadami
Poland and Hungary: Assistance in Restructuring Economies
(Program Wspomagający Przemiany Gospodarcze w Polsce i na
Węgrzech)
równoważna liczba mieszkańców
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

Mielec, sierpień 2004

154

Program Gospodarki Odpadami dla Miasta MIELCA

1

SAPARD
SRM
SSE
SUW
SWE
TINA
UE
WE
WHO
ZUOK
ZZO

2

Special Accession Programme for Agriculture and Rural
Development (Przedakcesyjny Instrument Wsparcia Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich)
materiał szczególnego ryzyka (dotyczy odpadów pochodzenia
zwierzęcego)
Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK Mielec”
Stacja Uzdatniania Wody
Samochody Wycofane z Eksploatacji
Transport Infrastructure Needs Assessment
(Wsparcie Potrzeb Infrastruktury w Zakresie Transportu)
Unia Europejska
Wspólnota Europejska
World Health Organization
(Światowa Organizacja Zdrowia)
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Zakład Zagospodarowania Odpadów
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
Obiekty systemu gospodarki odpadami w Mielcu
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wykaz lokalizacji kontenerów przeznaczonych na zbiórkę
tekstyliów
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wyniki badań osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków
komunalnych i przemysłowych przy ul. Wojska Polskiego 3
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wykaz decyzji i pozwoleń dla podmiotów gospodarczych
związanych z gospodarką odpadami w Mielcu
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